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که بر مرز میان است شهرها  در روند توسعۀاقدامات ترین  ، یکی از حساسآمایش و ساماندهی یکپارچۀ کاربري و فعالیت زمین
نگـاهی  ازمندیندارد. موفقیت در تعادل بخشی میان این دو حیطه،  برمی گاممورد نیاز شهر و کیفیت زندگی جوامع محلی  ۀتوسع
. یکـی از به لحاظ رفاه اجتمـاعی، حفاظـت زیسـت محیطـی و کـارایی اقتصـادي اسـتاحتمالی  تعارضاتپیامدها و به   پارچه یک

هاي اصلی ارتباطی و  شریان جدارةدر گزینی  به مکاناداري  -هاي تجاري فعالیتهمیشگی  تمایلتعارضات،  هاي تشدید این زمینه
نـواحی  مـالی موجـود در -هاي اقتصـادي رصتتسهیالت زیرساختی و فمنظور استفاده از  به غالباًکه  ،مسکونی استمراکز محالت 

 هاي اي از جـداره بخـش عمـدهطی سالیان اخیر نواحی مسکونی،  تجاري شدنمذکور تحت عنوان  ةپدیدشود.  پدیدار میمسکونی 
فضـایی  کیفیـتبـر را در برگرفتـه و اثـرات گونـاگونی را  نشین شمالی شهر ویژه محالت مرفه شهر تهران به محالت مسکونی کالن

و روشـن سـاختن ضـرورت مـذکور  ی روندیاب هشناخت و ریشبا هدف  این پژوهشاشته است. لذا نواحی مسکونی بالفصل خود گذ
 شـدنتجـاري که رونـد کنـونی  است پرسشبه دنبال پاسخگویی به این  مشخصاًنواحی مسکونی،  تجاري شدن درآمایش فضایی 

اسـت. بـه  اشـتهبالفصـل خـود گذ نواحی مسکونیفضایی  تبر کیفی يریتأثشهر تهران چه اصلی محالت مسکونی در  هاي شریان
بـر  ایـن تحقیـق، پیمایشی میدانی در نواحی مسکونی بالفصل خیابان نصر صورت پذیرفته است. پرسشمنظور پاسخگویی به این 

گیـرد. سـنجش و  تطبیقـی قـرار می -تحقیقات علی ۀتحقیقات کاربردي و به لحاظ ماهیت و روش در دست ۀاساس هدف در دست
هاي  فردي، تکنیک گوهاي و گفت و مصاحبه هاي انواع تکنیکشامل  ریتأثارزیابی کمی و کیفی هاي  ارزیابی به کمک تلفیق تکنیک

بنـدي  رونـد و رتبه تحلیل ،تاریخی هاي مشارکتی (برش هاي کنیکت در نهایتهاي ترافیکی هدفمند، و  مستقیم، پیمایش ةمشاهد
 تهیـۀ در رونـدتغییر کـاربري زمـین فقدان مطالعات ارزیابی اثرات که  دهد نتایج پژوهش نشان می)، صورت خواهد پذیرفت. ریتأث

اثرات در نواحی مسکونی کوي نصر گردیده، بلکه  کارانه کاسبنه تنها سبب تشدید گرایشات سوداگرایانه و ، محلی ۀهاي توسع  طرح
تغییر کاربري . به طوري که طی سالیان اخیر، آمیزي بر کیفیت زندگی جوامع محلی بالفصل خود گذاشته است نامطلوب و مخاطره

کنـار  درطرح تفصـیلی مـالك عمـل،  هاياصلی خیابان نصر بر اساس پیشنهاد ةهاي مستقر در جدار و مقیاس عملکردي فعالیت
مثبت کوتاه مدت همچون بهبود میزان دسترسی به خـدمات و تسـهیالت شـهري، طیـف وسـیعی از اثـرات و پیامـدهاي  راتیتأث

 در پی آنی، در محالت مسکونی بالفصل خود به دنبال داشته و کیترافیی و فضا -يکالبدی، فرهنگ -یاجتماعنامطلوب را به لحاظ 
  تغییرات نامطلوبی نموده است.   خوش دستمحلی را  ساکنانکیفیت زندگی 

  
  تهران. ،رکوي نص ،یمحالت مسکون کیفیت ؛ تغییر کاربري زمین،راتیتأثارزیابی  ،تجاري شدن :کلیدي هاي  واژه

                                                             
  a.forouhar@aui.ac.irنویسنده مسئول: *



 95 تابستان/ بیستمشماره مسلسل  / ششمسال  مجله آمایش جغرافیایی فضا /                                                                                        64

  مقدمه
شهرنشـینی،  ۀتـرین پیامـدهاي توسـع یکی از مهم

بـه عنـوان بسـتر  شهري تغییر در میزان تقاضاي زمین 
گوناگون است. ها و عملکردهاي   مکانی و فضایی فعالیت

ــرایطی، ــین ش ــایش و در چن ــ آم ــاماندهی یکپارچ  ۀس
 نیتــأمتوانــد عــالوه بــر  کــاربري و فعالیــت زمــین می

نیازهاي عمومی، اعتالي کیفیت زندگی جوامع محلـی 
فقـدان دیـد را نیز به دنبال داشته باشد. در حالی کـه 

در چنین مسائلی در سطوح راهبردي  یکپارچه و جامع
ظهور طیف وسیعی از  ۀتواند زمین گذاري، می و سیاست

شـهر، فـراهم  ۀدر خالل توسـعتعارضات را  ها و تداخل
ـــی از مهم)Verburg, 2004آورد ( ـــن  . یک ـــرین ای ت

ها با  تعارضات، جدال همیشگی بر سر سازگاري کاربري
 محیط مجـاور از یـک سـو، و از سـوي دیگـر میـل بـه

بــه خصــوص  -هــاي غیــر محلــی گزینی کاربري مکــان
در نـواحی مسـکونی (بـه  -هاي تجاري و اداري فعالیت

ت خطوط اصـلی ارتبـاطی و مراکـز خصوص در مجاور
محالت) به منظور استفاده از تسـهیالت زیرسـاختی و 

مالی موجـود در چنـین نـواحی  -هاي اقتصادي فرصت
هاي نظـارتی و  انگاري است. روندي که در لفـاف سـهل

اندازي در محالت مسـکونی و  قانونی، به تعرض و دست
زنــدگی جوامـع محلـی منجــر  کـاهش کیفیـت تـاًینها
  دد.گر می

کـه رشـد لجـام شـهر تهـران  این مسـئله در کالن
بـه ، را طی چند دهۀ اخیـر تجربـه نمـوده اي گسیخته

شـهر تبـدیل  ۀهاي مهم در رونـد توسـع یکی از چالش
تعارضـات  طی سالیان اخیر که يطورگردیده است. به 

اداري در نــواحی  -ناشــی از گســترش نــواحی تجــاري
گیر بسیاري از محالت مسـکونی شـهر  مسکونی گریبان

 نشین شمالی شده است. تهران به خصوص مناطق مرفه
هاي اصلی ارتباطی و مراکز  شریان ةدر این رابطه، جدار

هاي محیط مسـکونی  محالت به سبب دارا بودن جاذبه
ــت ــهیالت  -اديهاي اقتصــ همچــون فرص ــالی و تس م

زیرساختی موجود در این نواحی (در مقایسه با نـواحی 
دهندگان بــوده و  ویــژه تجــاري)، مــورد توجــه توســعه

شود. در  محملی مناسب براي این امر در نظر گرفته می
چنین شرایطی تعارض میـان رفـاه اجتمـاعی، کـارایی 

نفـوذان و  نفعـان، ذي از ذي کیـهـر اقتصادي و منافع 
ــازی ــدهب ــوثر، مســئله را پیچی ــز می گران م ــد تر نی  نمای

  .)1382(پورمحمدي، 
 تتواند به صورت معناداري کیفیـ فرایند مذکور می

کیفیـت زنـدگی در پـی آن محالت مسکونی و  فضایی
از آن جــایی کــه  .دگرگــون نمایــد محلــی را ســاکنان

ــواحی شــهري  همیشــه مثبــت تغییــرات فضــایی در ن
ــدها ــه پیام ــت ک ــاز اس ــت، نی ــدني نیس ــاري ش  تج

بــه درســتی  هاي شــهري در نــواحی مســکونی جــداره
هاي الزم  ارزیابی و مورد سنجش قرار گیـرد و سیاسـت

مثبـت و تقلیـل پیامـدهاي  راتیتـأثدر جهت تقویـت 
این پـژوهش بـا هـدف نامطلوب احتمالی اتخاذ گردد. 

یابی رونـد مـذکور و روشـن سـاختن  شناخت و ریشـه
 تجـاري شـدنی در ضرورت آمایش و ساماندهی فضـای

به دنبال پاسخگویی بـه ایـن  مشخصاًنواحی مسکونی، 
 تجــاري شــدنکــه رونــد کنــونی  اســت پرســش
هاي اصلی محالت مسـکونی در شـهر تهـران  دسترسی

ي بر کیفیات فضایی نواحی مسکونی بالفصـل ریتأثچه 
  خود گذاشته است.

  
  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه

ترین بخـش  عنوان مهم بهریزي کاربري زمین  برنامه
شـهري، اشـاره بـه فراینـدي  ۀهاي توسع برنامه ۀاز تهی

بسیار سیاسـی دارد کـه  معموالًپیچیده، چند وجهی و 
هاي رقـابتی  باید توانایی در نظر گرفتن و تحلیل ارزش

 ,AUMAگونـاگون و گـاه متنـاقض را داشـته باشـد (

، تاکیـد ریزي کانـادا انجمن برنامه در این راستا). 2007
ریزي کاربري زمین تنها به جانمـایی  برنامهکند که  می

تجـاري، اداري،  هـاي کاربري چند کاربري کلـی ماننـد
گــردد، بلکــه تعیــین  مســکونی و بهداشــتی خــتم نمی

تمــامی  اســتقرار ةنحــو بــهضــوابط و مقــررات مربــوط 
از  کیـهـر ها و عملکردهاي مختلـف در ذیـل  فعالیت

 ریزي کاربري زمین است برنامهاز وظایف اصلی  ها، پهنه
)CIP, 2000(. ریزي کاربري زمـین تنهـا  در واقع برنامه

تعیــین نحــوه اســتفاده مــادي از زمــین نیســت، بلکــه 
است که به ساماندهی فضا و کیفیت ي بُعدسه  آمایشی

در قالب این . )Koomen, 2007( شود محیط مربوط می
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ریزي کــاربري  بنیـادین برنامـه ۀوظیفــپـارادایم نـوین، 
زمین، افزایش سطح رفـاه اجتمـاعی و بهبـود کیفیـت 

بخشی میان وجوه  زندگی جوامع محلی به کمک تعادل
 اســتمحیطی  و زیســت مختلــف اقتصــادي، اجتمــاعی

)Chalifour, 2007(.  
اسـتفاده از زمـین بـه  ةتغییر در نحو در این رابطه،

گـردد کـه در  میندي پیچیده و چندوجهی تبدیل یفرا
ریزي  تواند به صـورت عامدانـه و برنامـه سطح کالن می

ملـی و  ۀهـاي توسـع ها و طرح سیاست ۀدر نتیج ،شده
رفتار جوامع  ۀاي، و یا به صورت سهوي در نتیج منطقه

ــا نیروهــاي محــرك بیــوفیزیکی همچــون  انســانی و ی
 ژئومورفیک رخ دهد هوایی و فرآیندهاي و آب تغییرات

)Sherbinin, 2002 Fisher et al., 2005; .( در صورتی
فرایندي  غالباً ،و محلی شهري مقیاس که این تغییر در

 ۀهـاي توسـع طرح ۀبه شدت سیاسی بوده که در نتیج
هاي خـاص توسـط مـدیریت  شهري و اتخـاذ سیاسـت

شخصـی در  کـامالًشهري و یا در مواردي بـه صـورت 
رخ انگاري و ناکارآمـدي نهادهـاي نظـارتی،  لفاف سهل

 ).Ningal et al., 2008; Ngidang, 2002( دهـد می
در بحث ارزیابی روند تغییرات کـاربري زمـین  بنابراین

تر به بحث در رابطـه  اي، بیش در مقیاس کالن و منطقه
با فاکتورهاي بیوفیزیکی همچون تغییرات آب و هوایی، 

ــأثها و  اکوسیســتم ــب آن  زیســت راتیت محیطی متعاق
شود، در صورتی که این بحـث در مقیـاس  پرداخته می

بـه سـنجش رونـد تغییـرات بـر کیفیـت  خرد و محلی
اجتماعی ایشان  -زندگی جوامع محلی و رفاه اقتصادي

  ).Fisher et al., 2005(ورزد  تاکید می
چه  که پرسشدر این رابطه، پاسخگویی به این دو 

استفاده از زمـین  ةعواملی منتج به تغییر کاربري و نحو
شوند و چه اثرات و پیامـدهایی بـه دنبـال خواهنـد  می

ارزیـابی تغییـر کـاربري مطالعـات داشت، بحث اصـلی 
اول، عوامـل و نیروهـاي  پرسـش ۀنیدر زم. استزمین 

یچیـده محرك تغییر کاربري زمین بسیار گسـترده و پ
با این حال، محققین دو همیشه روشن نیستند. بوده و 

دسته از عوامل شامل نیروهاي بیـوفیزیکی و نیروهـاي 
ــر مــوثر می -اجتمــاعی ــن ام ــد اقتصــادي را در ای  دانن

)Turner et al., 2004; Briassoulis,2000 ; Rindfuss 

et al., 2004  .(تواننـد در  نیروهاي محرك مـذکور می
اســتفاده از زمــین را  ةنحــو ،ســطوح فضــایی گونــاگون

 متعاقبـاًو  تعیین و یا در طی زمان آن را تغییـر دهنـد
بر پویایی محیط زیسـت و  اثرات و پیامدهاي گوناگونی

و همچنـین تعـامالت بـین ایـن دو  محلیرفاه جوامع 
. ایـن پیامـدها در دو )Gutman et al., 2004( بگذارند

 تغییــرات همچــونمحیطی ( پیامــدهاي زیســت ۀدســت
ها و گازهـاي مضـر،  میـزان آالینـدهتغییـر در اقلیمی، 

اقتصـادي  -و پیامدهاي اجتمـاعی سیل و رانش زمین)
ــت  ــر در امنی ــالمت و (تغیی ــهس ــان، جاب جایی و  انس

ــی،  ــرات جمعیت ــهتغیی ــاي منطق ــعیت بازاره اي و  وض
درآمد سـرانه،  و نرخ فقر بیکاري،/محلی، میزان اشتغال

تغییـر در رفـاه  یلـطـور کنرخ عـدالت فضـایی، و بـه 
ــاعی ــته -اجتم ــی) دس ــع محل ــادي جوام بندي  اقتص

این در حـالی اسـت  .)Turner et al., 2004( گردند می
تر پیامدهاي نوع اول مـورد  که در اغلب مطالعات بیش

اقتصادي  -گیرد، زیرا پیامدهاي اجتماعی توجه قرار می
اغلب داراي ساختاري پیچیده و چندبعـدي بـوده و در 

ها نیز بسیار دشوارتر  نتیجه شناخت، تحلیل و اثبات آن
ی محیط است. اما باید توجه داشت که پیامدهاي زیست

اقتصـادي بــه شـدت بـه هــم  -و پیامـدهاي اجتمـاعی
وابسته بوده و نیـاز اسـت در مطالعـات ارزیـابی هـردو 

به صـورت یکپارچـه مـورد توجـه  راتیتأثجنبه از این 
  ).Fisher et al., 2005( قرار گیرد

 رییـتغاغلب تمامی آثار و پیامدهاي سوي دیگر، از 
شـود، در  میانگاشـته و نـامطلوب زمین منفی  يکاربر

توانـد در  استفاده از زمـین می ةحالی که تغییر در نحو
و آثـار جانبه به  ریزي یکپارچه و دید همه صورت برنامه

 ,.Kaiser et al( گـرددمفید واقع  ي احتمالی،پیامدها

1995; IPCC, 2003(در مقابل، عدم توجه کـافی بـه . 
ــین در  ــاربري زم ــر ک ــی تغیی ــرد و محل ــدهاي خ پیام

، هاي تغییـر کـاربري اراضـی و سیاست ها ريگی تصمیم
مخـرب و گـاه غیرقابـل جبرانـی بـر  راتیتـأثتواند  می

 Johnsen( محیط و جوامع محلی پیرامون خود بگذارد

and Oumer, 2008(. تر  این مسـئله هنگـامی پیچیـده
زمین به عنوان کاالیی محـدود و کمیـاب گردد که  می

سریع شهري و افزایش تقاضاي متعاقب  ۀدر برابر توسع
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و فرصت  گردد آن، به کاالیی گران و سودآور تبدیل می
مناسبی را بـراي رانـت خـواري و دسـتیابی بـه منـافع 

آورد و در مقابل  ي خاص فراهم میگروهها ۀسوداگرایان
(کـوکبی، نماید  را تهدید می شهروندانکیفیت زندگی 

روز  ۀرشـد و توسـع. در این راستا با توجـه بـه )1385
شهر تهران، بررسی رونـد تغییـر کـاربري و  افزون کالن

و  راتیتـأثعملکرد زمین در محالت مسکونی و ارزیابی 
تحلیل پیامدهاي آن، امـري الزم و ضـروري در جهـت 

افــزایش کیفیـت زنــدگی و  متعاقبـاًمـدیریت زمــین و 
  آید.  بهبود رفاه جوامع محلی به حساب می

  
  تحقیق  روش

پژوهش بر اسـاس هـدف در دسـتۀ تحقیقـات این 
تحقیقات  کاربردي و به لحاظ ماهیت و روش در دستۀ

 راتیتـأثبه منظور ارزیابی  گیرد. تطبیقی قرار می -علی
 ةو تحلیل پیامـدهاي تغییـر کـاربري و فعالیـت جـدار

خیابان نصـر بـر کیفیـت زنـدگی در نـواحی مسـکونی 
ــی از روش ــل، تلفیق ــی و کیفــی در  بالفص هــاي کم

ابتـدا . اسـتمورد توجـه  هاي مشارکتی چارچوب روش
به منظور شناخت و ثبت تحوالت فضایی صورت گرفته 

  هـاي حاصـل از پیمـایش دادهساله،  13 ةطی یک دور
در دو  بـا اطالعـات منـدرج در اسـناد توسـعه، میدانی
ي خــرد فعــالیتی گروههــاو   ي عمــدهگروههــابخــش 
 ارزیابی و سـنجشگردد. در ادامه به منظور  می مقایسه

و پیامدهاي متعاقب ایـن تغییـرات در نـواحی  راتیتأث
ــی از مســکونی بالفصــل،  ــی  تکنیکترکیب ــاي تلفیق ه

ــواع تکنیکریتــأثارزیــابی   و مصــاحبه هــاي ، شــامل ان
  هاي نیمـه چـارچوب مصـاحبهفردي (در  گوهاي و گفت
ـــا ـــاهد )، تکنیکیافته تخس ـــاي مش ـــتقیم ةه ، مس

ـــی، و تکنیک پیمایش ـــد ترافیک ـــاي هدفمن ـــاي ه  ه
روند  تاریخی، تحلیل هاي (برش ریتأثمشارکتی ارزیابی 

  .استمدنظر  )، ریتأثبندي  و رتبه
ــق  مصــاحبهانجــام  ــوان هاي شخصــی عمی ــه عن ب

، پـروژه ریتـأث یابیـارز  روش نیو سـودمندتر نیتر جیرا
نیازمند شناسایی برش مطلوبی از اجتماع محلی مـورد 

). در ایـن 1387:149؛ روچ، ARHF, 2006( اسـتنظر 
رابطه به کمک یکی از مشاوران شورایاري محلـۀ کـوي 

نصر، فهرستی از داوطلبان محلی و افراد ثبت نام نموده 
 85جهت انجام امور داوطلبانـه در کـوي نصـر (شـامل 

سترس قرار گرفـت. لیسـت مـذکور ابتـدا بـا نفر) در د
بنـدي  افتـه (طبقهی  گیري نظـام استفاده از روش نمونه

ساکنان قـدیمی  شامل مورد نظرهاي  شده) به زیرگروه
 و وارد، سالمندان و جوانان، کسبه محلی، و ساکنان تازه

سـپس در  کی، تقسیم گردیـده،هاي معامالت مل آژانس
گیري تصـادفی سـاده  نمونـه، ها گروهاز این زیر کیهر 

. در رابطه با تعیین حجم نمونه به ه استصورت پذیرفت
د، درص 5کمک فرمول شارل کوکران و با سطح خطاي 

منظور  دست آمد که به نفر به 70حجم نمونه مورد نظر 
قوام بخشی به پژوهش مقرر گردیـد، بـا اضـافه کـردن 

ی هـاي فرامحلـ به فعالیت کنندگان هخریداران و مراجع
تایی  80پژوهش در غالب یک نمونۀ  در نهایتموجود، 
و  ۀ محلـینفـر کسـب 25نفر ساکن محلی،  45(شامل 

الزم بـه  کننده) صورت پذیرد. نفر خریدار و مراجعه 10
به صورت تعمدي سعی شـد  پژوهشذکر است در این 

از اقشــار مختلــف حاضــر در محــدودة مــورد مطالعــه، 
در محله پرسیده شـود.  هایشان در رابطه با تغییر تلقی

 هــاي روش اصــول داده، آوري جمــع مراحــل در تمــام
 هاي برش و زمانی خطوط مانند تأثیر ارزیابی مشارکتی
 نظـر مـد رونـد هـاي تحلیـل روش همچنین تاریخی و

تحلیـل منظـور  بـه. )1387روچ، بود (ن.ك بـه  خواهد
 ییشناسـا و یشخصـ يها حاصل از مصـاحبه يها داده

، قیـتحق یهدف اساس رامونیالگوها و موضوعات مهم پ
همچنـین بـه  استفاده شده است. يکدگذار ستمیاز س

ــــاهی  ــــور آگ ــــدأمنظ ــــراجعین و  از مب ــــفر م س
ــتفاده ــود در  کنندگان کاربري اس ــی موج ــاي فرامحل ه

سرشــماري در   خیابــان نصــر، بــه کمــک روش ةجــدار
نفر از مراجعین و کاربران این  195ساعت اوج مراجعه، 

  اند.  گونه مراکز مورد بررسی آماري قرار گرفته
 

   تهران : کوي نصرمحدوده و قلمرو پژوهش
 2 ۀمنطقـ در گرفتـه شکل يها محله اولین از یکی

در  اي منطقـه. است کوي نصر (گیشا) شهرداري تهران،
هاي هـویتی و  دلیل ویژگی از گذشته بهتهران که غرب 

هاي   فرم هندسی مشخص و مرزبندي متمایز،اجتماعی 
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 واحـد ۀعنوان یک محل کالبدي خاص، نزد شهروندان به
دلیل احاطـه  شده است. فرمی که امروزه به ه میشناخت

اتوبان، حداقل به لحاظ مرزبندي  چهار شدن آن توسط
 شـهر هاي فرمی، نسبت به سایر محالت کـالن و ویژگی

و سـاخت اصـلی   شالوده. تهران متمایز و برجسته است
بـه نـام مرکزي طویل  خیابان این محله، بر اساس یک

کیلومتر) شکل گرفته  1,7طول تقریبی  (بهخیابان نصر 
تابع فـرم  و غربی این خیابان شرقی هاي قسمت است و

گیشـا  ۀمحل ،شطرنجی و نظمی از پیش اندیشیده شده
دهند. از سوي دیگـر،  یا کوي نصر کنونی را تشکیل می

هــاي  ویژگی گیشــا از بــدو تاســیس بــه لحــاظ ۀمحلــ
 سـاکنانفرهنگی و اقتصادي  طبیعی، منزلت اجتماعی،

هاي متنوع اقتصادي، جزو محالت با کیفیت  و موقعیت
شهر تهران بوده و آن را در میـان سـایر محـالت شـهر 

که همواره این منطقه  طوري به تهران زبانزد کرده است.
اي آرام و غیر عبـوري، داراي یکپـارچگی  عنوان محله به

 -اجتماعی، زنده و پویـا همـراه بـا تعـامالت اجتمـاعی
اي مناسب  طور کلی محله بهو  فرهنگی از جنس محلی

 ، در نـزد شـهروندان مشـهور بـوده اسـتبراي زنـدگی
  .)1389رفیعی، (نژاد

   

  
  )نگارندگان توسط اصالح و حک ،http://map.tehran.ir( هشپژوه و قلمرو محدود. 1شکل 

  

 -کالبدي گذشته تحوالت ۀطی چند ده این محله،
در درون و پیرامــون خــود تجربــه را متعــددي فضـایی 

نموده است. تحوالتی که در کنار افزایش تقاضـا بـراي 
هـاي  سکونت در این محدوده (متعاقـب افـزایش مزیت

گیشـا را  ۀآمده)، محلـ به وجودنسبی و امکانات خاص 
قابل تـوجهی نمـوده  فضایی تحوالت و آبستن تغییرات

شدن  ترین این تحوالت، روند تجاري یکی از مهم است.
ــ ــن محل ــکونی و  ۀای ــی آنمس ــاس  در پ ــر مقی تغیی

مسـکونی بـه یـک  ۀگیشا از یک محلـ ۀمحل عملکردي
محلـی و رکرد و مقیـاس فرااداري با کا -تجاري ۀمنطق

گیشـا  ۀشهري است. بدین لحاظ، خیابـان اصـلی محلـ
(خیابان نصر) به دو دلیل از اهمیت بـاالیی در تغییـر و 

برخـوردار  پـژوهشایـن تحوالت فضـایی مـذکور و در 
هـا  گزینی و بارگذاري انبوهی از کاربري مکان اوالًاست: 

خیابـان،  این ةجدار در فرامحلی و هاي محلی و فعالیت
بـه  محلـه فرعی يها یدسترس همه شدن محدود اًیثان
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مـذکور در این خیابان اصلی و نقـش شـاخص خیابـان 
هــاي پیرامــونی. در واقــع اتصــال محــدوده بــه بزرگراه

هاي خاص ایـن  گونه اذعان نمود که ویژگی توان این می
ــار فرصــت ةجــدار ــه و  شــهري، در کن ــل توج هاي قاب

گیشـا  ۀمذکور، محل ةاقتصادي در محدود فرد منحصربه
 ۀبـه یــک منطقــ محلــیمسـکونی و  محــیطرا از یـک 

شـعاع عملکـردي فرامحلـی و حتـی  بـااداري  -تجاري
حـوالت شهري تبدیل نمـوده اسـت. چنـین تغییـر و ت

اي  گسـتردهتواند طیف  می شهري ۀهر ناحی عظیمی در
و پیامدهاي گونـاگون را بـه دنبـال داشـته  راتیتأثاز  

باشد و به صورت مستقیم و غیـر مسـتقیم بـر کیفیـت 
 نیـاو رفاه عمـومی جوامـع محلـی در  ساکنانزندگی 

بگذارد. این موضـوع بیـانگر ضـرورت  ریتأثنواحی  گونه
شناخت و تحلیل رونـد تحـوالت دقیق در باب  ۀمطالع

گیشا به لحاظ تغییر کاربري و  ۀفضایی موجود در محل
فعالیت زمین، و متعاقب آن ارزیابی و سنجش اثـرات و 
پیامدهاي این روند بر کیفیت زندگی جوامع محلـی در 
ــد  ــعی گردی ــور س ــدین منظ ــت. ب ــدوده اس ــن مح ای

گیشا براي بررسـی انتخـاب گـردد  ۀاي از محل محدوده
به لحاظ شدت تغییر و تحوالت صـورت گرفتـه  والًاکه 

بتواند بـه خـوبی نمایـانگر اثـرات و  اًیثانشاخص باشد، 
 ۀپیامدهاي گوناگون تغییـرات مـذکور، در سـطح محلـ

  ).1شکل ( گیشا باشد
  

روند تغییر کـاربري و فعالیـت زمـین در    تحلیل 
  )1381-93وره زمانی تهران (د ي نصرکو

ارزیـابی اثـرات تغییـر کـاربري و فعالیـت  پـیش از
زمین، نیاز اسـت شـناختی مناسـب از رونـد تغییـرات 

بـدین  پژوهش به دست آید. ةصورت گرفته در محدود
ثبـت  بـه منظـورمیدانی  یپیمایشمقرر گردید منظور 

خیابان نصـر  ةهاي جدار وضع موجود کاربري و فعالیت
میـدانی  ۀبا مراجعـ رگشیمایپدر این رابطه، . انجام شود

خیابان نصر،  ةهاي مستقر در جدار به هر یک از کاربري

اطالعات کاربري و فعالیت مجود در تمـامی واحـدهاي 
، هدف از این پیمایش هر پالك را برداشت نموده است.

 ةهـاي جـدار هـا و فعالیت ي وضع موجود کاربر ۀمقایس
 زمین مرجع مستخرج از طـرح خیابان نصر، با اطالعات

 1381مربوط بـه سـال  1شهر تهران 2تفصیلی منطقه 
تـوان تغییـر و  اي می است. بـه کمـک چنـین مقایسـه

بـه  ،خیابـان نصـر ةتحوالت کاربري زمین را در جـدار
 13دوره فعالیتی در طی یـک  ةي عمدها گروه تفکیک

. جـدول شـماره )2(شکل  مشاهده و بررسی نمود ساله
بیانگر روند تغییر مساحت و درصد  3و شکل شماره  1

فعـالیتی  ةي عمـدگروههـایـک به تفک ها آناز  کیهر 
تـوان مشـاهده نمـود،  که به وضوح می طور همان است.
خیابان نصر بـه تبعیـت  ة، جدارساله 13 ةدوریک طی 

گیشـا، تغییـرات  ۀاز تغییر و تحوالت فضایی کل محلـ
عمــده و چشــمگیري را تجربــه نمــوده اســت. یکــی از 

 ةي عمــدگروههــاتــرین ایــن تغییــرات بــه لحــاظ  مهم
خیابان نصر  ةهاي جدار فعالیتی، تبدیل و تغییر کاربري

هـاي  بـه کاربري ،از کاربري مسکونی مختلط با فعالیت
اداري اسـت. بـه طـوري کـه طـی ایـن دوره،  -تجاري

خیابان نصـر  ةونی مختلط در جدارمسک  درصد کاربري
درصـد تنـزل یافتـه اسـت. از سـوي  1درصد به  19از 

در عمـومی دیگر، قطعات زمین با کد کاربري خـدمات 
 -، امروزه درصد بـاالیی از قطعـات تجـاري1381سال 

دهنـد. برآینـد چنـین  گیشا را تشکیل می ةاداري جدار
اداري  -تجاري  تغییراتی، روند رو به رشد سهم کاربري

طـی  کـه يطوربه  خیابان اصلی گیشا است. ةدر جدار
درصـد  3سهم این کـاربري از  ،1381-93دورة زمانی 

 رونـد مـذکوردرصد افزایش پیـدا کـرده اسـت.  37به 
و  ،فریحـیت قطعات زمین با کـاربري فضـاي بـاز، حتی
هـا  هاي بایر موجود را نیز در برگرفته و امروزه آن زمین

  اداري نموده است.  -را تبدیل به قطعات تجاري

                                                             
تهران توسط مهندسین مشاور و  2. تهیۀ طرح تفصیلی منطقه  1

به پابان رسید. الزم به ذکـر اسـت  1385معمار سرواند، در سال 
  باشد. می 1381اطالعات پایه این طرح مربوط به سال 
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  دوره  یطی تیفعال عمده يها گروه کیتفک ه. روند تغییر کاربري زمین در جدارة خیابان نصر ب2شکل   
  )1385 تهران،ي زیر برنامه و مطالعات مرکز نگارندگان؛ میدانی مطالعات( 1393-1381 زمانی

  

 )2 شکل از مستخرج( نصر ابانیخ جداره در یتیعمده فعال يها گروه درصد و مساحت. 1جدول 

 نام کاربري
 1393سال  1381سال 

 کل درصد مساحت (متر) درصد کل مساحت (متر)
 1 812,7 2 1129,1 مسکونی خالص
 1 615 19 10827,6 مسکونی مختلط

 37 21434,4 3 1523,4 اداري –تجاري 
 0 0 0 0 فضاي سبز و پارك

 0 0 1 549,5 فضاي باز و تفریحی
 4 2074,5 17 10138,4 خدمات عمومی

 0 0 0 0 کارگاهی –صنعتی 
 0 0 0 0 پارکینگ و حمل و نقل

 57 33038 57 33038 تجهیزاتتأسیسات و 
 0 0 1 768,6 بایر و ساخته نشده

 0 0 0 0 باغ و کشاورزي
 100 57974,6 100 57974,6 جمع کل

   
توان در خصوصـیات  اصلی این تحوالت را می ۀریش
ــ و ویژگی ــایز محل ــاي اقتصــادي متم ــه  ۀه گیشــا، و ب
خیابان اصلی این محدوده جسـتجو  ةدر جدار خصوص

 يپیشـنهادهاحائز اهمیت در این رابطه،  ۀنمود. اما نکت
) 2طرح فرادستی این محدوده (طرح تفصـیلی منطقـه 

طـرح  ویـژههاي فرادسـتی و بـه طـور  است؛ زیرا طرح
تواند نقـش بسـزایی را در هـدایت  تفصیلی مناطق، می

ص در به خصـوضا نحوة ساماندهی فو   توسعه اناتیجر
نواحی محلی ایفـا نمایـد. در خـالل طـرح مـذکور، در 

ــا پهنه ــاهنگی ب ــ هم ــل محل ــدي ک ــی  ۀبن ــا یعن گیش
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تحـت  “S124” ۀمسکونی با تراکم باال، پهنـ بندي پهنه
هاي تجاري، اداري و خـدماتی  عنوان محورها و گستره

 ةاي، بـه جـدار اي و محلـه با عملکرد در مقیاس ناحیـه
 ۀ). نکتـ4خیابان نصر تخصیص داده شده است (شـکل 

بنـدي عملکـردي بـه  حائز اهمیت در ایـن نـوع از پهنه
تفصـیلی جدیـد تهـران، مقیـاس  -طـرح جـامع ةشیو

از  کیـهـر هـاي قـانونی در  عملکردي مجـاز و فعالیت
ی تمیـز چند رقمـهاي  ها است که توسط کدبندي پهنه

هاي  دها و فعالیتشود. با نگاهی گذرا بر عملکر داده می
توان اذعـان نمـود  پیشنهادي مذکور، می ۀمجاز در پهن

هـاي منـدرج در ایـن پهنـه بـه  که بسـیاري از فعالیت
صورت ذاتی داراي شعاع و مقیاس عملکردي فرامحلـی 

 صـورتباشند. در واقع طی این طـرح بـه  و شهري می

گیشـا از  ۀخیابـان اصـلی محلـ ةقانونی و رسمی، جدار
لی با کاربري غالب مختلط مسکونی، بـه مح ةیک جدار
تجاري، اداري و خدماتی بـا عملکـرد مجـاز  ةیک جدار

فارغ از اهداف و تبدیل شده است.  اي اي و منطقه ناحیه
در روند  کارانه کاسبمحتمل سوداگرایانه و  هاي گرایش

خیابـان اصـلی کـوي  ةمذکور به جـدار ۀتخصیص پهن
غالب ، است تر مستلزم پژوهشی گسترده قطعاًکه  -نصر

با خصوصـیات یـک  “S124” ۀهاي مجاز در پهن فعالیت
مسکونی متعارض بوده و مستقر شدن این پهنـه  ۀمحل

مسکونی، مستلزم نگـاهی جـامع و  ۀیک محل ةدر جدار
محتمل در سطح کل  تأثراتو  ریتأث ۀیکپارچه به چرخ

  محله است. 

  

  
   1393-1381طی دوره زمانی  نصر ابانیخ جداره در یتیعمده فعال يها گروه. درصد تغییر سهم 3شکل 

  .)2 شکل از مستخرج(
  

در این رابطه، به کمک تدقیق مطالعـات میـدانی و 
هـا و عملکردهـاي فرامحلـی  جزئیـات فعالیتبرداشت 

 ةي عمـدها گروهخیابان نصر (فارغ از  ةمستقر در جدار
طـرح  پیشـنهادها ریتـأثتوان بـه وضـوح  فعالیتی)، می

خیابان نصـر،  ةتفصیلی مذکور را در وضع موجود جدار
ساله مشاهده نمود (شکل  13 هپس از گذشت یک دور

گزینـی انبـوهی از  ). در این رابطه بارگـذاري و مکـان5
اي در طی ایـن دوره،  ها و عملکردهاي غیرمحله فعالیت

تجـاري و اداري بـا  ةخیابان نصر را به یک جدار ةجدار
ــت.  ــوده اس ــدیل نم ــی تب ــردي فرامحل ــاس عملک مقی

از  متــأثرتغییـرات و تحــوالتی کــه اگرچــه بــه وضــوح 

طرح تفصـیلی ایـن محـدوده و  يپیشنهادهافرامین و 
انـد، امـا در ذات  نونی صـورت پذیرفتهصورت قا به اغلب

مسـکونی و  ۀخود با ملزومات و خصوصیات یـک محلـ
ــد.  ۀیــک جامعــ ــرار دارن ــارض آشــکار ق محلــی در تع

ــه در شــکل  طور همــان ــز مالحظــه  4ک ــردد،  می نی گ
تغییرات پیشنهادي طرح تفصـیلی حتـی در بخشـی از 

خیابـان نصـر  ةپـا را فراتـر از جـدار  نواحی ایـن محلـه
و در مـواردي همچـون پاسـاژ بـزرگ نصـر بـه  گذارده

داخل بافت مسکونی محـالت نیـز نفـوذ پیـدا کـرده و 
    .دیمایپ یمگیشا را  ۀنیمی از کل محل
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   نصر ابانیخ جداره در مستقر یرامحلف يعملکردها و ها تیفعال. پراکنش 4شکل 

  )نگارندگان یدانیم مطالعات(
  

  در کوي نصر  تهران 2منطقه یلیتفص طرح يشنهادیپ يعملکردي بند پهنه. 5شکل  
  )1385 تهران، شهر يزیر برنامه و مطالعات مرکز(
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کوي نصر بر کیفیت  تجاري شدن راتیتأثارزیابی 
  بالفصل مسکونینواحی 

شناسی انتخاب شـده،  بر اساس روشدر این بخش 
و پیامدهاي متعاقب تغییر کـاربري و فعالیـت  راتیتأث

کیفیت فضایی محدودة پـژوهش خیابان نصر بر  ةجدار
بـه  ،جوامع محلی بالفصـلو در پی آن کیفیت زندگی 

طور یکپارچه و کل نگر مورد سـنجش و ارزیـابی قـرار 
هاي کمـی  تلفیقی از تکنیک ،راستا در این .ه استگرفت

. در این رابطه باشد میمورد توجه  ریتأثو کیفی ارزیابی 
در تطابق با  کامالًهاي مورد استفاده  سعی گردید روش

اصلی تحقیق انتخاب گردد تا در نهایـت  سؤالهدف و 
ر مسـائل ها به صورت منطقی و هدفمنـد روشـنگ یافته

حائز اهمیت در این نوع  ۀنکتمطرح در پژوهش باشند. 
نگـر بـه محـیط و  ارزیابی، پرهیز از نگاه بخشی و جـزء

ــه  ــرات و رگــذاریتأثتوجــه ب ــل اث ي غیرخطــی و متقاب
پیامدها بوده که نیاز به نگاه جامع و یکپارچـه در ایـن 

  نماید.  گونه مطالعات را دو چندان می
  

  فرهنگی -اجتماعی راتیتأثارزیابی 
در این بخش از پژوهش، به منظـور ارزیـابی رونـد 

ــر ســاختارهاي  شــدن يتجــار ــر تغیی ــۀ گیشــا ب محل
ــاعی ــل، از -اجتم ــی بالفص ــع محل ــی در جوام  فرهنگ
ــاي و گفت و مصــاحبه ــه گوه ــردي نیم ــاخت ف  یافته س

نتایج مطالعات میـدانی نشـان از استفاده گردیده است. 
هـاي  دهـد. مصـاحبه و پیامـدهاي معنـادار می راتیتأث

دهد  مورد مطالعه نشان می ةمحدود ساکنانشخصی با 
 غریبـه افراد شونده، از ورود درصد افراد مصاحبه 93که 

 بـه خدشـه را آن و بـوده نگـران محالتشان به  بیگانه و
کننـــد.  می تلقـــیخـــود  محلـــی هویـــت و آرامـــش
شوندگان در این محـدوده، تغییـر کـاربري در  مصاحبه

هـاي فرامحلـی  خیابان نصـر و جانمـایی کاربري ةجدار
جاذب سفر را همچـون مراکـز خریـد، مراکـز درمـانی 

مـالی و  مؤسسـاتهاي پزشـکان،  خصوصی، سـاختمان

 ۀ خـودها، نامتناسـب بـا ظرفیـت محلـ اعتباري و بانک
هایی را بـه خصـوص  دانسته و انباشتگی چنین فعالیت

ل آل بزرگـراه جـال حد فاصلدر قسمت جنوبی محله (
احمد و خیابان فاضل)، عامل ورود افراد بیگانه و غریبه 

  دانند. خود می ۀبه داخل محل
محلــی، تغییـر کــاربري و  سـاکناناز سـوي دیگــر 

واحدهاي مسکونی را در نواحی بالفصل خیابان   فعالیت
هاي  هاي خصوصی، دفـاتر شـرکت نصر به دفاتر شرکت

ان مهندسـی، دفــاتر وکالـت، مطــب پزشـکان، ســاختم
هاي زیبـایی،  اي خصوصی و سالنههپزشکان، آموزشگا

عاملی بسیار پراهمیت در تشـدید ورود افـراد بیگانـه و 
 کـه يطـوردانند. به  غریبه به حریم خصوصی خود می

تـا  1اند که تنها حـدود  اظهار نموده ساکناندرصد  77
محل سـکونت خـود  ۀنفري را که در کوچ 10نفر از  3

کننـد، متعلـق بـه همـان  به صورت روزانه مشاهده می
و سایرین به منظور رفع نیازهاي خود در  هستندمحل 

به منظور راسـتی آزمـایی ایـن . 1آن محل حضور دارند
هاي فرامحلی موجود در  مراجعین به فعالیت مبدأ ،ادعا

ــدود ــتفاده از روش  ةمح ــا اس ــورد ب ــه م ــورد مطالع م
. افـراد مـورد قرار گرفته استرد بررسی سرشماري، مو

در نفـر بـوده کـه  195شامل در این پیمایش، بررسی 
 بعـد از ظهـرو  )13الـی  12(ظهـر ساعت اوج مراجعـه

انـد  ) به مراکـز مـورد نظـر مراجعـه نموده19الی  18(
  ).6(شکل 

                                                             
هـاي  ...واضح است هنگامی که در یک محله مسکونی، مغازه”.  1

اعتبـاري و   -مـالی مؤسسـاتبقالی و خواربارفروشی تبدیل بـه 
شود، و از طرف دیگـر واحـدهاي مسـکونی بـه  مشاور امالك می

تبــدیل  هاي خصوصــی کان و دفــاتر کــاري شــرکتمطــب پزشــ
سـر شـهر  را از سرا  شود، باید هر روز احتمال ورود افراد غریبه می

با سطح اجتماعی و فرهنگی متفاوت، به محل زندگی خصوصـی 
کنندگانی غیر  ها مراجعه خودتان بدهید، چون تمامی این فعالیت

از ساکنین محلی دارد، مگر ساکنین این محله چقدر آموزشگاه و 
سـاله، سـاکن  48(مـرد،  “یا بانک و مطب پزشک نیاز دارنـد؟...

 خیابان هفتم گیشا).
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  مراجعین  کیتفک به موجود در محدودة مورد مطالعه یفرامحلي ها تیفعال به کنندگان مراجعهسرشماري  :6شکل 
  )نگارندگان یدانیم مطالعات( یمحل ریغ و یمحل

  
هاي  بسیار حائز اهمیت در خالل مصاحبه ۀنکت

رو  ةبه پدید ساکناندرصدي  88 ةصورت گرفته، اشار
گیشا، به خصوص در  ۀدر محل یزنپرسه به رشد 

 ساکناننواحی مجاور و داخل بازار بزرگ نصر است. 
بارز تجاوز به حریم  ۀنابهنجاري را نمون ةچنین پدید

را به عنوان یکی از  پرسه زنانخصوصی خود دانسته و 
که  اند ترین معضالت موجود معرفی نموده مهم
اعی، توانند صدمات غیرقابل جبرانی به لحاظ اجتم می

 فرهنگی و امنیتی بر کیفیت زندگی ایشان وارد نمایند.
دهد،  نیز نشان می  هاي صورت گرفته با کسبه مصاحبه
کنندگان از مراکز خرید گیشا تنها شامل طیف  استفاده
فروشنده نبوده است، بلکه گروهی غالب به  -خریدار

زن نیز به عنوان جزئی از این فضا حضور  عنوان پرسه
متمایز از خریداران واقعی، به چند  گروه . ایندارند

خرید کاال  اساساً باگردند که همگی  سنخ تقسیم می
دار و بازنشستگان  در این مراکز کاري ندارند: زنان خانه

همچون  رو کجي گروههازن، و  محله، جوانان پرسه
، پرسه زناندر واقع  افراد بزهکار، معتاد و روسپیان.

در مراکز خرید و  فضاهاي موجود ةکنند مصرف
 ةکنند گیشا هستند نه مصرف ۀهاي بازاري محل راسته

کاالهاي موجود. به نوعی اگرچه این قشر از فضاهاي 
گرفته توسط کسبه و فروشندگان استفاده  شکل

ی منفعتگونه سود و  کنند، اما در عمل نه تنها هیچ می
کنند. بلکه خود  براي کسبه و صاحبان مراکز ایجاد نمی

اجتماعی، فرهنگی و امنیتی  معضالتتوانند سبب  می

به  .1بالفصل این گونه مراکز نیز گردند ساکنانبراي 
مرفه مناطق  ساکنانتوان اذعان نمود  میطور کلی 

 ریبه ورود افراد غ یچندان لیتهران معموالً تما یشمال
 یمختلف به مناطق مسکون يها رهنگبا سطح ف یبوم

هاي  بارگذاري فعالیتکه  یخود ندارند، در حال
. به عبارت دینما یم دیموضوع را تشد نیا فرامحلی

موجود  ینسب و امنیت آرامش خواهند یها نم آن ،گرید
 لیبه سبب ورود خ نشهر تهرا یدر مناطق شمال

 دیخر ،یحیتفر ،یبا اهداف متفاوت شغل تیجمع میعظ
معضالت  شیسبب افزا ایو  بدایکاهش  رهیو غ

  .گردد یاجتماع
  

  فضایی -کالبدي راتیتأث ارزیابی
ترین پیامدهاي تغییر کاربري زمین در  یکی از مهم

شغلی  هاي محالت مسکونی، تغییرات ثانویه در گرایش

                                                             
سال پیش که بنده در پاساژ نصر شروع به کار  13اگرچه ...” . 1

تر بود، اما وضع کاسبی بهتر از  کردم، جذب مشتري بسیار سخت
، چون در آن زمان مراجعین به این پاساژ دو دسته بودند اآلن بود

الحال، اما حاال افرادي  واقعی یا گروهی بزهکار معلوم دارانیخریا 
ر نقاط شهر که چنین امکاناتی ندارد، نوجوان و جوان از سای غالباً
براي گذراندن اوقات فراغت خود و اهداف غیر از خرید به  صرفاً

آیند، بنده تمایل ندارم که مردم براي گذراندن  این محل می
اوقات فراغت خود از محل کار من استفاده کنند و تاوان پر کردن 

اك در (مرد، فروشنده پوش “ها را پس بدم... اوقات فراغت آن
 ) ساله 47پاساژ نصر، 
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ــی آنو  ــو در پ ــر در نح ــاهاي  ةتغیی ــتفاده از فض اس
ــاختمان ــون س ــی همچ ــت  خصوص ــکونی اس هاي مس

)Trevidi, 2004.( ةمشاهدات صورت گرفته در محدود 
دهد، تغییـر کـاربري و فعالیـت  مورد مطالعه نشان می

واحــدهاي مســکونی (در طیفــی از تغییــرات قــانونی و 
 -ترین و اثرگـذارترین تحـول کالبـدي غیرقانونی)، مهم

ــ ــا د ۀفضــایی محل ــر اســت. گیش ــالیان اخی ــی س ر ط
مشاهده گردیـد،  5که پیش از این در شکل  طور همان

خیابـان نصـر شـامل تبـدیل  ةچنین تغییراتی در جدار
هـاي غیـر سـکونت  واحدهاي مسکونی به فعالیت اغلب

فنی و  مؤسساتهنري،  -هاي درسیهمچون آموزشگاه
درمـانی خصوصـی، دفـاتر  -اي، مراکـز بهداشـتی حرفه

تشـکیالت مـرتبط بـا و اسناد رسمی و ازدواج و طالق، 
در معرض دید عمـوم  قرار گرفتنکه نیاز به  استبیمه 

در حـالی کـه  ایـن  به منظور بهبود کسب و کار دارند.
 ةتغییرات فعـالیتی در بافـت سـکونتی بالفصـل جـدار

بدیل واحدهاي مسکونی به دفـاتر خیابان نصر، شامل ت
هاي خصوصی و مهندسی، دفاتر وکالـت، مطـب  شرکت

هاي خصوصی و  پزشکان، ساختمان پزشکان، آموزشگاه
  .)7(شکل  باشد هاي زیبایی می سالن

  

  
  )نگارندگان :یدانیم مطالعات( مطالعه مورد محدودة در یمسکون يواحدها تیفعال و يکاربر رییتغ. 7شکل 

  
منظور بررسی این ادعا، پیمایشی میدانی با هدف  به

هـاي مسـتقر در واحـدهاي مسـکونی  آگاهی از فعالیت
بالفصل خیابان نصر، در چندین بخش از محدودة مورد 

  يها برداشـت جینتـا). 8مطالعه صورت پذیرفت (شکل 
رو بـه رشـد  فیـط قیهدفمند، عالوه بر تصـد یدانیم

ــتغ ــال راتیی ــدها یتیفع ــنما ،ینمســکو يدر واح  انگری
بـه . باشـد یمـ زین راتییاز تغ گونه نیا ییفضا شاتیگرا

گذاري اطالعات بـه دسـت آمـده از  طوري که روي هم

معنـادار  دیتشـد، نه تنها نشـان از 8و  5، 4 هاي شکل
بـه  دنیـگرد کیـصورت گرفته بـا نزد راتییشدت تغ

حـدودة مسـتقر در م یفرامحل يها تیعملکردها و فعال
هـاي  یی این گرایشهم سودهد، بلکه  مورد مطالعه می

نامطلوب فضایی را با پیشنهادها طرح تفصیلی محدودة 
مورد مطالعه (به خصـوص در جنـوب غربـی محـدوده 

  نماید.  مورد مطالعه)، بیش از پیش روشن می
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 (مطالعات میدانی نگارندگان) نصر ابانیخة جدار بالفصلی مسکوني واحدها در. تغییرات فعالیتی 8شکل 

  
تـوان در دو  اي را می چنین تغییرات گسترده ۀریش

هاي محیطی و قـوانین حمـایتی کنکـاش  طیف محرك
ــا آژانس ــاحبه ب ــود. مص ــی در  نم ــامالت ملک ــاي مع ه

دهد که کاهش تمایـل  مورد مطالعه نشان می ةدمحدو
قدیمی و همچنین خریداران جدید به سکونت  ساکنان

در نواحی بالفصـل خیابـان نصـر بـه سـبب معضـالت 
 و موجود، و از سوي دیگر باال بودن قیمت دفاتر تجاري

هــاي  بــه عنــوان محرك ،گیشــا ةاداري در محــدود
معنادار در تغییرات فعالیتی واحـدهاي  یمحیطی، عامل

مورد مطالعه بوده است. از سـوي  ةمسکونی در محدود
هاي مصوبات قـانونی در رابطـه  دیگر نواقص و نارسایی

اسـتفاده از واحـدهاي  ةبا تغییر و تبدیل کاربري و نحو
مسکونی، سبب تشدید تغییرات مذکور گردیده اسـت؛ 

ترین ماهیـت  داییتغییراتی که اگرچه به وضوح بـا ابتـ
 روابـط و آرامش براي محالت مسکونی به عنوان محلی

خانوادگی ناسازگار است، اما طی سالیان اخیـر در پنـاه 
 “ها شـهرداري قـانون 55 مـاده 24 الحاقی بند تبصره”

“ پزشــکان مطــب محــل” و قــانون) 17/5/82(مصــوب 

شکل قانونی بـه خـود گرفتـه و در  )20/10/66(مصوب
عـوارض و بهـاي خـدمات بـه مـدیریت قبال پرداخـت 

نواحی  گونه نیاشهري، به یک روند عادي و روزمره در 
نامطلوب  تغییراتی که آثار شهري تبدیل گردیده است.

محلــی  سـاکنانتــوان در نارضـایتی  مینـه تنهـا آن را 
، بلکـه 1مشـاهده نمـود وضوحمورد مطالعه به  ةمحدود

توان  را میعمق مخاطرات ناشی از اجراي این مصوبات 
در گزارش شوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري مـورخ 

درك نمود کـه بـه صـراحت پیامـدهاي  03/02/1369
آمیز و حتـی فاجعـه آمیـز  مصوبات مـذکور را مخـاطره

  خوانده است.

                                                             
...قانون اجازه داده که پزشک محل زندگی خود را به محـل ”.  1

 پزشک که است نگفته قانون کجاي چیهکار خود تغییر دهد، اما 
را خریداري کند و  هم کنار مسکونی واحد هشت هفت، تواند می

گـذاران  به ساختمان پزشکان تبـدیل کنـد، کـدام یـک از قانون
 تـوجهی قابـل تعـداد در محلی زندگی کنند که روزانـهحاضرند 
داراي امراض عفونی و مسري هستند به آن بـراي گاهاً بیمار که 

کنند؟ آیا ما ساکنین محله باید تاوان  معاینه و معالجه مراجعه می
پارکینگ این واحدها و شلوغی و ازدحام ناشـی از آن  نیتأمعدم 

  خیابان دوم گیشا).ساله، ساکن  41(مرد،  “را بدهیم؟...
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در مقیـاس  نیروند تغییر فعالیت واحدهاي مسـکو
نــزول کیفیــت در رابطــه بــا جــدي ، هشــداري محلــی

در واقـع بـه دنبـال . استکالبدي در سطح کل منطقه 
تغییر فعالیت و استقرار فعالیـت غیرمحلـی در نـواحی 
ــدهاي  ــکونت در واح ــه س ــل ب ــزان تمای مســکونی، می

هـا کـاهش یافتـه و سـبب  مسکونی مجاور این فعالیت
غیرمسکونی از واحدهاي مسـکونی موجـود در  ةاستفاد

گردد. چنین تغییرات نامطلوبی با توجـه بـه  منطقه می
در  تـدریجیناسازگاري با محیط پیرامون، بـه صـورت 

ثابـت،  ۀسطح کل منطقه گسترده شده و در یک چرخ
سبب نزول کیفیت واحـدهاي مسـکونی و بـه صـورت 

 ۀفضـایی در کـل ناحیـ -تدریجی فرسـودگی کالبـدي
ــردد.م ــکونی گ ــی از مهم س ــر یک ــوي دیگ ــرین  از س ت

 خصوصـاً، هـاي فرامحلـی هاي بارگذاري کاربري چالش
کاري، تهدید سرزندگی  زمانهایی با محدودیت  فعالیت

و معضالت متعاقب شبانه روز هاي شهري در طول  بدنه
 Rindfuss et(اسـت آن به لحاظ امنیتـی و اجتمـاعی 

al., 2004(ــاحبه ــار مص ــبانه در کن ــایش ش هاي  . پیم
 ریتـأث، نشـان از کـوي نصـر سـاکنانصورت گرفته بـا 

ها فرامحلی بر کاهش امنیت اجتمـاعی  فعالیت استقرار
هــاي اجتمــاعی  هــا و ناهنجاري  گیري بزهکاري و شـکل

کـه پـس از اتمـام سـاعت کـاري،  دهد. به طـوري می
ان خیابـ ةاصـلی جـدار ۀهاي قابل توجهی از بدنـ بخش

نصر (به خصوص نواحی شمالی محدوده)، به یک بدنـه 
ــدیل می ــذیر تب ــال و نفوذناپ ــاموش، غیرفع ــردد.  خ گ

توان بـه وضـوح در  را می يریتأث نیچن ۀبارزترین نمون
 کـه يطـورنصر مشاهده نمود. به  بازار بزرگمجاورت 

اي بـه طـول تقریبـی  با اتمام ساعت کاري پاساژ، بدنـه
 ۀمسـکونی از یـک بدنـ ۀمتر در سطح یـک محلـ 600

اي تاریــک و خــاموش تبــدیل  فعــال تجــاري بــه بدنــه
هاي مختلف این بدنه بـه  گردد که بسیاري از بخش می

پنهـان و  هـاي طراحـی، تبـدیل بـه مکان ةسبب شـیو
  گردد. مناسب براي جرم می

  یکیتراف راتیتأثارزیابی 
مــورد  ةمطالعــات میــدانی صــورت گرفتــه در محــدود

ترین  اسـت کـه یکـی از ملمـوس مطالعه حـاکی از آن
افـزایش پیامدهاي تغییر کاربري زمین در کـوي نصـر، 

بسـزایی بـر  ریتـأثاین پیامدها  است.ترافیکی  معضالت
 ةمیزان رضـایت از سـکونت در نـواحی بالفصـل جـدار

خیابان نصـر داشـته اسـت. بـه طـوري کـه در خـالل 
محلـی  سـاکناندرصد  96هاي صورت گرفته،  مصاحبه

قابل توجه معضالت ترافیکی موجود بر  ریتأثبا اشاره بر 
نزول کیفیت زندگی خـود، معتقدنـد کـه تنهـا بخـش 

ـــ ـــود در محل ـــی موج ـــان ترافیک ـــاچیزي از جری  ۀن
. در واقع سـاکنان است ساکنانشان متعلق به  مسکونی

غالب این جریان ترافیکی از خـارج از  محلی ادعا دارند
دسترسی به امکانات فرامحلـی گیشا و به منظور  ۀمحل

، گیرد. به منظور بررسی این ادعـا سرچشمه میموجود، 
از پیمــایش پارکینــگ بــه عنــوان یکــی از معتبرتــرین 

شناســایی مقاصــد  بــه منظــورهــاي پیمایشــی  تکنیک
کاربران فضاهاي شهري، استفاده شـده اسـت. در ایـن 

 پارك شدهنوع پیمایش، ثبت پالك خودروهاي سواري 
طول مدت ماندگاري این خودروها در فواصل  و بررسی

توانـد  هـاي ادواري، می به صورت پیمایش منظم زمانی
 همچنـیناطالعات موثقی از میزان مانـدگاري افـراد و 

ــتفاده ــد اس ــد  مقاص ــت ده ــه دس ــا ب کنندگان از فض
)Litman, 2013 ــاعات اوج ــذکور در س ــایش م ). پیم

 15، طـی فواصـل زمـانی بعـد از ظهـرترافیک ظهـر و 
) پیمـایش عـام در 1دو بخش کلی شامل  دراي،  دقیقه
 خیابـانحد فاصل شمال به جنوب خیابان نصر ( ةجدار

) پیمایش هدفمند در 2احمد)  آل فاضل و بزرگراه جالل
ی (خیابـان سـوم، خیابـان فاضـل شـمالی، معابر محلـ

خیابان سیزدهم و خیابان دوازدهم)، انجام گرفته است 
  ).2، جدول 9(شکل 
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  )نگارندگان یدانیم مطالعات( نگیپارک شیمایپ در . محدودة پژوهش9شکل 

  

  )نگارندگان یدانیم مطالعات( پژوهش قلمروي در نگیپارک شیمایپ از حاصل جینتا. 2جدول 
میزان ماندگاري در 

  دقیقه چهارم 15
میزان ماندگاري در 

  دقیقه سوم 15
میزان ماندگاري 

  دقیقه دوم 15در 
میزان ماندگاري 

  دقیقه اول 15در 
تعداد خودرو پارك 

  شده در ابتدا
 ةمحدود  زمان پیمایش

  پیمایش
  13الی12ساعت  %)100(207 %)58( 120  %)37( 77 %)20( 41  %)10( 21

  1محدوده 
  19الی18ساعت  %)100(245  %)85( 210  %)75( 185  %)40( 98  %)26( 63
  13الی12ساعت  %)100(48 %)52( 25  %)27( 13 %)16( 8  %)10( 5

  2محدوده 
  19الی18ساعت  %)100(66  %)77( 51  %)65( 43  %)43( 29  %)28( 19
  13الی12ساعت  %)100(183 %)74( 137  %)57( 104 %)37( 69  %)22( 40

  3محدوده 
  19الی18ساعت  %)100(198  %)88( 174  %)73( 144  %)51( 101  %)31( 61
  13الی12ساعت  %)100(46 %)43( 20  %)26( 12 %)15( 7  %)6( 3

  4محدوده 
  19الی18ساعت %)100(37 %)84( 31  %)75( 28  %)70( 26  %)40( 15
  13الی12ساعت  %)100(31 %)48( 15  %)35( 11 %)22( 7  %)16( 5

  5محدوده 
  19الی18ساعت %)100(42 %)86( 36  %)71( 30  %)59( 25  %)28( 12

  
دهـد  پیمایش پارکینـگ نشـان مینتایج حاصل از 

کنندگان  هاي ترافیکی موجود و نوع اسـتفاده که جریان
 ریتـأثاز فضا در کوي نصر، بـه طـور معنـاداري تحـت 

مورد  ةهاي موجود در محدود مقیاس عملکردي فعالیت
طـور  دهـد کـه بـه مطالعه است. نتایج کلـی نشـان می

درصد خودروهاي پـارك شـده در  60متوسط بیش از 
فضا را تـرك  اول ۀدقیق 30زمان اوج ترافیک ظهر، در 

کنند. این موضوع بیانگر این نکته اسـت کـه غالـب  می
کـه  راد غیر ساکن استخودروهاي مذکور متعلق به اف

هـاي فرامحلـی موجـود در  لیتبه منظور استفاده از فعا
ــدار ــ ةج ــر وارد محل ــان نص ــا  ۀخیاب ــوند می گیش و  ش

عنوان استفاده کننـدگان از  سرنشینان این خودروها (به
پس از طی مدت زمان کافی براي رفـع نیازهـاي  ،فضا)

موجود، از فضـا  هاي فرامحلی خود و استفاده از فعالیت
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 ةنتایج پیمـایش در جـدار که يطور شوند. به خارج می
دهـد کـه پـس از گذشـت یـک  خیابان نصر نشـان می

درصــد از خودروهــاي زمــان شــروع  10ســاعت، تنهــا 
  اند. پیمایش، در فضا باقی مانده

هاي هدفمند در معابر محلی نیـز بـر ایـن  پیمایش
امر صحه گذاشته و نشانگر ارتباط معنادار کوتاه بـودن 

مقیـاس عملکـردي و طول مدت ماندگاري در فضا، بـا 
هاي موجود است. به عنوان مثـال پیمـایش  نوع فعالیت

انجام گرفته در خیابان فاضل شمالی کـه در مجـاورت 
گیشـا  ۀترین فعالیـت فرامحلـی موجـود در محلـ عمده

ایـن  ةدهند (بازار بزرگ نصر) قرار گرفته اسـت، نشـان
خودروهاي شخصی پارك شـده در  اغلبنکته است که 
ی در زمان اوج ترافیک ظهر، متعلـق بـه این معبر محل

زیرا پس از  یداران و مراجعین پاساژ نصر بوده است،خر
تا  30گذشت زمان منطقی براي خرید از پاساژ (حدود 

درصد خودروهاي پـارك شـده فضـا را  63دقیقه)،  45
درصـد  75ترك کرده و در انتهاي این ساعت بـیش از 

از سـوي دیگـر  اند. خودروهاي اولیه از فضا خارج شـده
در  5و  4 هاي  کوتاه بودن مدت ماندگاري در محـدوده
از نـوع  متـأثرساعت اوج ترافیک ظهر، به طـور واضـح 

اعتبـاري و  -مالی مؤسساتبانک،  غالباًکاربري مجاور (
باشـد. بــه نحـوي کـه در ســاعت اوج  دفـاتر بیمـه) می

درصد خودروهـاي سـواري در  55ترافیک ظهر، حدود 
کنند و در نـیم سـاعت  یه فضا را ترك میدقیقه اول 15

درصـد خودروهــاي ابتـدایی، از فضــا  70اولیـه حــدود 
هاي انجـام  از سوي دیگر تحلیل پیمایش اند. خارج شده

ــک  ــان اوج ترافی ــه در زم ــرگرفت ــد از ظه ــایج بع ، نت
معناداري در رابطه با تغییر میزان مـدت مانـدگاري در 

دهد. در این ساعات  فضا، متعاقب تغییر اهداف سفر می
ــبانه روز،  ــاًاز ش ــک و  کاربري غالب ــد بان ــایی همانن ه

هاي  اعتباري، دفاتر بیمه، دفاتر شرکت -مالی مؤسسات
 مؤسسـاتهـاي خـدمات مسـافرتی و  خصوصی، آژانس

کـار خـود پایـان داده، و در مقابـل  اي بـه حرفـه-فنی
 -هاي فرامحلی دیگر همچـون مراکـز بهداشـتی فعالیت

پزشکان، ساختمان پزشـکان و   درمانی خصوصی، مطب

 ۀمراکز خرید، هدف غالب مراجعین غیرمحلی بـه محلـ
  . گیرد گیشا قرار می

تـوان سـهم قابـل تـوجهی از بـار  میبر این اساس، 
بــه  ،حلــی کــوي نصــرر مموجــود را در معــابترافیکــی 
هـایی بـا  هاي جـاذب سـفر و فعالیت کاربريبارگذاري 

در ســطح محلـه و بــه اي  مقیـاس عملکــردي فرامحلـه
ــان نصــر نســبت داد.  ةخصــوص در جــدار اصــلی خیاب

عمومی چه  پارکینگ نشدن تعبیه سبب به که جریانی
هـاي تغییـر یافتـه و چـه  برداران از کاربري توسط بهره

 ةپدیـد گیري شـکل بـر عـالوه توسط مدیریت شهري،
در خیابان نصر و معابر محلـی  اي حاشیه پارك هنجار نا

ــبب ــونی، س ــدیل پیرام ــی تب ــی هاي دسترس ــه محل  ب
 اختالل و شدید ازدحام و ترافیک با عبوري هاي خیابان

اسـت  گردیـده نیـز نواحی مسکونی بالفصل آرامش در
بـه طـور قـانون  ایـن در حـالی اسـت کـه). 10شکل (

ــخص ــرداران کاربري بهره مش ــاري و  ب ــاي اداري، تج ه
پارکینـگ مـورد نیـاز خـود  نیتأممسکونی را ملزم به 

دریافـت «اي بـا عنـوان  اسـت، امـا وجـود مـاده  نموده
در ردیـف منـابع درآمـدي » عوارض حـذف پارکینـگ

ــا شــهرداري تهــران (مطــابق ــغ ب  1391  بودجــه تفری
ونی را نیز در تهران)، این التزام قان فرمانداري ارسالی به

 به مربوط متمرکز حساب نقدي به ۀازاي پرداخت هزین
پوشی دانسته و به  عمومی، قابل چشم پارکینگ احداث

ــن زده اســت.  ــانون دام ــروش تخلــف و ق ــه ف ــوعی ب ن
در  وضـوحتوان پیامد آن را بـه  که امروزه میاي  مسئله

هــاي  معــابر محلــی کــوي نصــر و در مجــاورت کاربري
اي  ناهنجـار پـارك حاشـیه ةپدیـد فرامحلی، در غالـب

نمود. ذکر این نکتـه الزامـی اسـت کـه  ثبتمشاهده و 
چنین تغییراتی تنها به پیامدهاي اولیه همچون سـلب 

شــود، بلکــه خــود  محلــی خــتم نمی ســاکنانآرامــش 
تري همچـون  معضالت ثانویه و وسیع سرمنشأ تواند یم

افـزایش  پیاده و دوچرخه، انایمنی عابر ضریب کاهش
تهدیـد سـالمتی  تاًینهاآلودگی صوتی و آلودگی هوا، و 

هـاي  محلی به خصوص افراد مبتال بـه بیماري ساکنان
  قلبی و تنفسی نیز گردد. 
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  )نگارندگان :یدانیم مطالعات( نصر يکو یمحل معابر در معضالت ترافیکی موجود. 10شکل 
 

  هاي پژوهش نتایج و یافته
و اسـتفاده از  صـورت گرفتـه  هـاي تحلیلبر اساس 

تـوان  ، میهـاي تـاریخی هاي تحلیل رونـد و برش روش
  مـرتبط بـا کـاربري زمـین در جـداره تحوالتتغییر و 

 ت فضاییبر کیفی راو پیامدهاي متوالی آن  خیابان نصر
  فهرست نمود. 3در غالب جدول  نواحی مسکونی

از ســوي دیگــر نکتــۀ حــائز اهمیــت در مطالعــات 
نسبی جوامع   هاي ، شناخت و درك اولویتریتأثارزیابی 

و پیامدهاي تغییرات صورت  راتیتأثمحلی در رابطه با 
بـه عنـوان شـکل  ریتـأثبنـدي  گرفته است. روش رتبه

له یـا ارجحیـت بندي مسـئ اي از روش رتبه تدقیق شده
توانـد نقـش بسـزایی در  ، میریتأثدر مطالعات ارزیابی 

ــد (روچ،  ــا نمای ــر ایف ــن ام ــن 1387حصــول ای ). در ای
 کیـهر نفر ساکن محلی خواسته شد تا  45پژوهش از 

ــأثاز  ــده را بر راتیت ــت ش ــدهاي فهرس ــاس و پیام اس
ــود، از مهم ارجحیت ــی خ ــاي شخص ــم  ه ــه ک ــرین ب ت

نتـایج حاصـل از  11شـکل ترین مرتب نمایند.  اهمیت
 دهـد. در کوي نصـر را نشـان می ریتأثبندي  روش رتبه

دهـد،  نشـان می ریتـأثبندي  نتایج حاصل از روش رتبه
درصـد از ســاکنان محلــی بـه طــور عــام، اســتقرار  55

هاي محلی و فرامحلی را در جدارة خیابان نصر،  کاربري
سبب بهبود میزان دسترسی به خدمات شهري، کاهش 

هاي  زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینـه
مثبت و در عین حال ملموس  ریتأثخرید دانسته و این 

اقتصادي را در درجۀ اهمیت باالتري نسـبت بـه سـایر 
دوم  تیاولواند. در  ر دادهو پیامدهاي ممکن قرا راتیتأث

و پیامــدهاي ملمــوس و مســتقیم  راتیتــأث غالبــاًنیــز، 
ترافیکی مورد توجه ساکنان  راتیتأثهمچون ازدحام و 

 -محلی بـوده اسـت و اثراتـی همچـون آثـار اجتمـاعی
ي بعـدي هـا تیاولوفضایی در  -فرهنگی و آثار کالبدي

، بـه بر سالمتی انسان ریتأثقرار گرفته است. در نهایت 
تــرین معضــالت ثانویــه تغییــرات  عنــوان یکــی از مهم

ســاکنان محلــی قــرار  تیــاولوترین  مــذکور، در پــایین
دهد کـه  گرفته است. چنین نتایجی به وضوح نشان می

در تصور ساکنان، آثار و پیامدهاي آنی و کوتـاه مـدت 
اقتصادي، بر پیامدهاي نامطلوب بلندمـدت غلبـه دارد. 

ثـرات غیرمسـتقیم و معضـالت این در حالی است که ا
ثانویۀ تغییـر کـاربري زمـین در جـدارة خیابـان نصـر 

فرهنگــی،  -همچـون تغییـر در ســاختارهاي اجتمـاعی
فضــایی بافــت محلــی، و  -تغییــر در کیفیــت کالبــدي
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هاي سالمتی ناشی از افزایش ترافیـک، آلـودگی  هزینه
تر و  تواند به مراتب قابل توجه صوتی و آلودگی هوا، می

تر از اثرات آنـی و کوتـاه مـدت اقتصـادي آن  میتپراه
باشد. اثراتی که اگرچـه ممکـن اسـت در مـدت زمـان 

گردد، اما پیامدها و نتایج متعاقـب آن  ر نمودار ت طوالنی
هاي گزاف و گـاه  تواند هزینه بسیار پراهمیت بوده و می

  غیرقابل جبرانی بر دوش جوامع محلی بگذارد.

  
(مطالعـات   و تحلیل پیامدهاي تغییر کاربري زمین در کوي نصر بر کیفیت نـواحی مسـکونی بالفصـل    راتیتأثارزیابی  :3جدول 

 نگارندگان) یدانیم

  تأثیر  تغییر  رویداد
پیامد ثانویه (تغییر در کیفیت زندگی و کیفیت 

  محیط مسکونی)
  

تهیه و تصویب طرح تفصیلی 
ـــران (طـــرح  2منطقـــه  ته

  فرادستی توسعۀ کوي نصر)
  
  
  
  
  
  

ــا و  ــۀ محوره ــیص پهن تخص
هاي تجـاري، اداري و  گستره

ــه جــدارة اصــلی  خــدماتی ب
خیابان نصر و بخشی از بافت 

  بالفصل کوي نصر 
  
  
  
  
  

ـــتقرار  ـــمردن اس ـــاز ش مج
ــــا و فعالیت کاربري ــــا  ه ه

اي در  فرامحلــــی و ناحیــــه
  خیابان نصر جدارة

  
و فعالیت جدارة   تغییر کاربري

ــان نصــر از کاربري هــاي  خیاب
خــدمات  -مخــتلط مســکونی

 فضاي باز و تفریحی -عمومی
  اداري -هاي تجاري به کاربري

  
  
  
  

گزینی  بارگــــذاري و مکــــان
هـــــا و  انبـــــوهی از فعالیت

عملکردهاي فرامحلی تجـاري 
  و اداري در جدارة خیابان نصر

  
  
  
  
  
  

تــدریجی کــاربري و تغییــر 
هاي مسـتقر در بافـت  فعالیت

مســـکونی بالفصـــل جـــدارة 
  خیابان نصر

 -تأثیرات اجتماعی
  فرهنگی

  یمحل یبه نواح گانهیو ب بهیورود افراد غر دیتشد −
  یدر محالت مسکون یبوم ریحضور افراد غ دیتشد −
  یمحل تیخدشه بر احساس هو −
  یاجتماع يها يو بزهکار یتیمعضالت امن دیتشد −
 میو بزهکاران در حر زنان پرسهحضور  دیتشد −

  یجوامع محل یخصوص

-تأثیرات کالبدي
  فضایی

در نحوة استفاده  رییبه سکونت و تغ لیکاهش تما −
  یمسکون يهمچون واحدها یخصوص ياز فضاها

 يدر واحدها مسکونیریغ يها ياستقرار کاربر −
  یمسکون

 يها يکاربر لیو تبد رییبه تغ لیتما دیتشد −
  يادار - يتجار يها يبه کاربر یمسکون

در طول  رفعالیخاموش و غ يها بدنه يریگ شکل −
  يشهر يها جداره یسرزندگ دیو تهد زرو شبانه
 یکیزیو ف يکالبد تیفیو نزول ک یفرسودگ −

  .یمسکون ینواح

  تأثیرات ترافیکی

  یدر معابر محل یکیبار تراف شیافزا −
 یمحل ریو غ يعبور یکیتراف يها انیجر شیافزا −

  یمسکون یدر نواح
  یدر معابر محل يا هیپارك حاش دیتشد −
  یدر معابر محل یازدحام و شلوغ −
  و دوچرخه ادهیافراد پ یمنیا بیکاهش ضر −

 یبر سالمت راتیتأث
  انسان

هوا  یهمچون آلودگ یطیمح يها یآلودگ دیتشد −
  یصوت یو آلودگ

  .یو تنفس یقلب يها يماریب دیتشد −
 زانیبر م ریتأث

به  یدسترس
و خدمات  التیتسه
  يشهر

  يبه امکانات و خدمات شهر یبهبود دسترس −
  زمان سفر کاهش −
  دیخر يها نهیکاهش هز −
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   ینسب يها تیاولو اساس بر نصر يکو در نیزم يکاربر رییتغي امدهایپ و راتیتأثي بند رتبه. 11شکل 

 )نگارندگان :یدانیم مطالعات(ی محل نیساکن
  

  پیشنهاداتو  گیري تیجهن
در حـال و نیازهاي شهروندان شهرها  کهیی آنجااز 

، در بسیاري از مـوارد تغییـر است یمیو تحول دا رییتغ
نمایـد. چنـین  ناپـذیر می کاربري زمـین امـري اجتناب

ــورت  ــري در ص ــایشتغیی ــاماندهی آم ــ و س  ۀیکپارچ
توانـد  تحوالت و پیامـدهاي احتمـالی متعاقـب آن، می

نتایج مفیدي چه در مقیـاس کـالن و چـه در مقیـاس 
در حـالی کـه بررسـی  محلی به دنبـال داشـته باشـد.

دهد،  خیابان نصر نشان می ةموردي این مقوله در جدار
توجه به ظرفیت محیط پذیرنده و عدم  انگاشتن دهیناد

ر رونـد تغییـر کـاربري زمـین دلزوم مطالعات ارزیـابی 
اثـرات  شـهري، ۀهـاي توسـع متولیان تهیه طرحتوسط 

 محـیط مسـکونیآمیزي بر کیفیت  نامطلوب و مخاطره
نتـایج نشـان  که يطوربه  بالفصل خود گذاشته است.

کـوي نصـر در قالـب بارگـذاري  تجاري شدندهد،  می
خیابـان  ةها و عملکردهـاي فرامحلـی در جـدار فعالیت

 مدت مثبت همچون بهبود کوتاه  راتیتأثنار در ک ،نصر
طیف وسیعی ي، و خدمات شهر التیبه تسه یدسترس

ــامل ــامطلوب را ش ــدهاي ن ــرات و پیام ــأث از اث  راتیت
 بـهیورود افراد غر دیتشدی (فرهنگ -یاجتماعنامطلوب 

 یبوم ریحضور افراد غ دیتشد ،یمحل یبه نواح گانهیو ب
 ،یمحلـ تیـخدشه بر احساس هو ،یدر محالت مسکون

 ،یاجتمـاع يهـا يو بزهکـار یتـیمعضـالت امن دیتشد
ــد ــور  دیتش ــانحض ــه زن ــر پرس ــاران در ح  میو بزهک

 -يکالبـدنـامطلوب  راتیتـأثی)، جوامع محل یخصوص
 ةدر نحـو رییـبـه سـکونت و تغ لیـکاهش تمایی (فضا

ــاها ــتفاده از فض ــ ياس ــدها یخصوص ــون واح  يهمچ
در  یرســکونتیغ يهــا ياســتقرار کــاربر ،یمســکون
 لیو تبـد رییـبـه تغ لیتما دیتشد ،یمسکون يواحدها

 ،يادار -يتجـار يهـا يبه کـاربر یمسکون يها يکاربر
ــه يریگ شــکل در طــول  رفعــالیغ وخــاموش  يها بدن
ــبانه ــروز و تهد ش ــرزندگ دی ــداره یس ــهر يها ج  ،يش
 ینـواح یکـیزیو ف يکالبـد تیـفیو نزول ک یفرسودگ
بـار  شیافـزا( یکـیترافنامطلوب  راتیتأثی)، مسکون

 یکـیتراف يهـا انیجر شیافزا ،یدر معابر محل یکیتراف
پـارك  دیتشد ،یمسکون یدر نواح یمحل ریو غ يعبور
در معـابر  یازدحـام و شـلوغ ،یدر معابر محل يا هیحاش
) و و دوچرخـه ادهیـافراد پ یمنیا بیکاهش ضر ،یمحل
 دیتشــد( انســان یبــر ســالمت نــامطلوب راتیتــأث

 یهـوا و آلـودگ یهمچون آلـودگ یطیمح يها یآلودگ
بـه دنبـال  ی)و تنفسـ یقلب يها يماریب دیتشد ،یصوت

  داشته است.
تحت چنین شرایطی توجه به این نکته الزامـی بـه 

رسـد کـه اثـرات و پیامـدهاي متعاقـب تغییـر  نظر می
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کاربري زمین در کوي نصر، تنها بـه اثـرات مسـتقیم و 
، بلکه معضالت ثانویه و بلند گردد نمیکوتاه مدت ختم 

مــدت ایــن تغییــرات همچــون تغییــر در ســاختارهاي 
فضـایی  -فرهنگی، تغییر در کیفیت کالبدي -اجتماعی

هاي سـالمتی ناشـی از افـزایش  بافت محلـی، و هزینـه
توانـد بـه  ترافیک، آلودگی صـوتی و آلـودگی هـوا، می

نی و کوتـاه تر از اثرات آ تر و پراهمیت مراتب قابل توجه
عدم اتخـاذ  این در حالی است که مدت اقتصادي باشد.

، مدیریت شـهري توسط متولیان نگر آینده هاي سیاست
هاي قـانونی و نظـارتی در زمینـه تغییـر  در کنار ضعف

کاربري و فعالیت زمین، بر پیچیدگی شـرایط محیطـی 
 ۀاز سوي دیگـر، نکتـ افزوده است. پژوهش ةدر محدود

اي و  حائز اهمیت توجه بـه اثـرات و پیامـدهاي ناحیـه
در  مقیـاس کـالن اسـت. اي چنین تغییراتی در منطقه

کوتاه زمانی  ةواقع تغییرات مذکور نه تنها  در یک دور
در مقیــاس محلــی کــاهش  رافضــایی  تمــدت کیفیــ

گیري  سبب شـکلتواند در بلند مدت  دهد، بلکه می می
ــامطلوب در  ــرات ن ــوجی از تغیی ــکونی م ــواحی مس ن

کـل  در سـطح تـدریجیبـه صـورت و  پیرامونی گردد
اي که امید اسـت در  نکتهیابد. گسترش  شهري ۀمنطق

سازي فضایی تغییـرات  در قالب مدل ،آتی هاي پژوهش
اي مورد توجه  صورت عمیق و گسترده بهکاربري زمین 

  متولیان مدیریت شهري قرار گیرد.محققین و 
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