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نقل عمومی و تغییرات کاربري زمین در منطقه  و . در این پژوهش، تأثیر حملاستنقل همگانی  و ترین و تأثیرگذارترین عوامل توسعه و دگرگونی شهري، سیستم حمل یکی از مهم
با استفاده  آنهاها و میزان همبستگی  و به مقایسه شاخص شده فیتعرهایی  است. ابتدا براي هر یک از متغیرهاي عمده تحقیق شاخص قرارگرفتهی بررس موردهفت شهرداري تهران 

را نشان نقل عمومی و کاربري زمین)  و ها رابطه مستقیم و معکوس این دو متغیرها (حمل است. مقایسه این شاخص شده پرداخته ساله  دهزمانی  بازه کاز آزمون اسپیرمن در ی
نیز براي  QSPMنقل عمومی استفاده شده و در پایان روش  و هاي منطقه در رابطه با حمل قاط قوت، ضعف، تهدید و فرصتبراي شناسایی ن SWOT . در ادامه از روشدهد می

یا تغییر بر روي کاربري زمین در راستاي تبدیل و  BRTنقل عمومی یعنی مترو و  و است. نتایج کلی تحقیق بیانگر تأثیرگذاري حمل شنهادشدهیپهایی  تکمیل آن ارائه و استراتژي
تأثیرگذارترین عناصر سیستم شهري در منطقه هفت شهرداري تهران  عنوان بهتوانند  کنند، می اي که ایجاد می ونقل همگانی با جاذبه هاي حمل ها در منطقه است. ایستگاه کاربري

روند مورد انتظار را طی کرده  موردمطالعهفت شهرداري تهران در طی بازه زمانی و تغییراتی در منطقه ه  هاي آتی چشمگیرتر نیز باشد. چنین جاذبه تلقی شده و اثرهاي آن در سال
همگانی در این منطقه  ونقل حملنقل عمومی و ترغیب توسعه و تحوالت ساختار کالبدي منطقه شده است. از اثرهاي توسعه  و ی، این روند موجب دسترسی به حملطورکل بهاست. 

هاي سازگار  هاي توسعه فعالیت ، راهبردتیدرنهامسکونی، افزایش تراکم جمعیتی، افزایش سهم کاربري تجاري و اداري و فضاي سبز اشاره کرد.  هاي توان به کاهش سهم کاربري می
هاي  )، افزایش پیوستگی بین شیوه472ارتقاي دسترسی و عدالت (ضریب  منظور بهونقل عمومی در کل منطقه  )، توسعه مناسب تسهیالت حمل481هاي منطقه (ضریب  با کاربري

اولویت پیشنهاد  عنوان به، شده کسب) به ترتیب میزان امتیاز 436)، افزایش ترکیب کاربري و توسعه خدمات در محالت (ضریب 461ونقل و ارتقاي پیاده مداري (ضریب  حمل
 گردید.
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 ، منطقه هفت شهرداريBRTي زمین، تهران، خطوط مترو و نقل همگانی، کاربر و حمل
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Abstract  
Conceding the relationship between land use and transportation is highly important for successful design, effective and safe transportation urban 
system. Effective utilization of land stimulation urban activities and roads and other transportation facilities are maintained to allow for new 
transportation-related activity. In this paper, public transport and the effects of land use changes in the region's seven municipalities of Tehran were 
investigated. Firstly, for each of the major variables, indexes are defined and compared to the indicators and their correlation with Spearman test in a 
ten-year period. The comparison of these indexes indicates direct and reverse relationship between these two variables (public transportation and land 
use) respectively. It continues this SWOT model for identifying the strengths, gaps, intimidation, and possibilities of the region in relation to public 
transportation. At last, a QSPM model for developing the instants and approaches of public transport is described. The results indicate that the 
effective impact of public transportation such as subway and BRT on the use of the land to convert or modify the applications in urban design region. 
Metro stations and lines with the attractions produced by them can be considered as the most effective elements of the urban system in the 
metropolitan city of Tehran and its effects will be more in the next years. But such an attraction and the expected changes in the 7th region of Tehran 
Municipality in the mentioned time interval had a slow trend and some factors have reduced the number of expected influences. Although, in general, 
public transportation has provided new access for the region, this new access had an impact on the regional structure and its developmental potential. 
It destabilizes available balance and creates a new balance. Finally, the strategies for developing activities constant with the use of the region 
(coefficient 481), the proper development of public transportation facility throughout the region to improve access and justice (coefficient 472), 
increase the linkages between modes of transportation and promotion of walking (coefficient 461), use and development of services in neighborhoods 
(coefficient of 436), respectively, were obtained as a priority. 
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 قدمه م -1
 و انسان روزمره فعالیت و زندگی از ناپذیر جدایی ییجز دسترسی و حرکت
 باور. است شهري ریزي برنامه مطالعات در الزامی فصلی نقل، و حمل ریزي برنامه

 سفر مشخصات بر زمین کاربري ریزي برنامه الگوهاي که است این بر عمومی
 مختلف سطوح به مرتبط دسترسی که نیست شکی. هستند اثرگذار شهروندان

 مؤثر سکونت محل انتخاب در شهروندان سفر تصمیمات بر نقل و حمل خدمات
 ساختار و غیرمسکونی و مسکونی نوع از زمین کاربري الگوي]. 1[ است

 وآمدهاي رفت مبناي و اساس ها،آن میان رفتاري مکانیسم از حاصل فضایی
 سیستمی ماهیت دلیل به شهري هاي کاربري. دهند می تشکیل را شهري
]. 2[ شد خواهند مرتبط یکدیگر به شهري ونقل حمل سیستم طریق از شهر،

 منطقه یک در ارتباطی و دسترسی نظام بر تنها نه ارتباطی هاي شبکه توسعه
 دادن تغییر طریق از را اقتصادي نظام فضایی ساختار بلکه است، اثرگذار
 یک ارتباطی شبکه امروزه]. 3[ سازد می متحول ها مکان بین عملکردي فواصل
 که هاست کاربري فضایی توزیع. دارد ها کاربري نوع با تنگاتنگی ارتباط شهر،
 دور و شهرها روزافزون توسعه با و سازد می مطرح را هاآن بین دسترسی لهمسأ

 متعددي مسائل موردنظر نقاط به سریع دسترسی و یکدیگر از ها کاربري شدن
 نقاط در ها فعالیت که این به توجه با. دهد می قرار ریزان برنامه مقابل در را

 رفتار رد بسزایی تأثیر بایست می زمین کاربري الگوي اند، شده واقع مختلف
 الگوهاي زمین، کاربري سیاست لحاظ به بنابراین. باشد داشته مردم ترافیک

 هاي سیستم تنوع. پذیرد می تأثیر ها کاربري کیفیت و پراکنش نحوه از سفر
 انواع تردد بر که قوانین همراه به دنیا مختلف هاي قسمت در نقل و حمل

 تأثیرات ایجاد سبب گردد، می اعمال شهري گوناگون معابر در نقلیه وسایل
 با همراه تواند می امر این. شود می زمین کاربري نظام بر متنوعی و متعدد
 شرایط بردن بین از طرفی از و ها کاربري خاص انواع براي رشد زمینه ایجاد

 .باشد دیگر هاي کاربري بعضی توسعه براي مطلوب
 ترتیب بدین. دارد وجود اي پیچیده رابطه نقل و حمل و اراضی کاربري بین
 و دسترسی امکان نقل و حمل. شود می سفر تولید موجب اراضی کاربري
 در نیز نقل و حمل و اراضی کاربري سیستم و آورد می وجود به را حرکت
 فوق عامل یک در تغییر. گیرد می شکل اجتماعی و اقتصادي هاي محیط
 وجود به وضعیت کهاین براي حال ،]2[ دارد دنبال به را سیستم در اختالل

 عهده بر مطلوب تعادل به رسیدن و تغییر این هدایت باشد بهینه آمده
 .است شهري اراضی کاربري و شهري ونقل حمل ریزان برنامه
 

 اهداف و ضرورت پژوهش -2
توان  نقل عمومی را می و خصوص حمل بهنقل شهري  و سیستم حمل

شهرهاي بزرگ  ژهیو بهریزي براي شهر  تأثیرگذارترین عنصر در فرآیند برنامه
هاي گذشته با توسعه مناسب  تهران از دهه شهر کالنآورد.  حساب به

رو بوده و استفاده هر چه بیشتر از این سیستم در  نقل عمومی روبه و حمل
نقل  و سیستم حملخواهد بود.  ریانکارناپذتهران،  شهر کالنآینده توسعه 

در مرزهاي منطقه  بیشتررانی در منطقه هفت  اتوبوس خطوطعمومی با 
سفر،  برجذبو نقش عبوري از منطقه را دارند. منطقه هفت عالوه  اند شده واقع

نقل عمومی دارد که این امر حاکی از  و تولید سفر زیادي با استفاده از حمل
سبی کل منطقه در مقایسه با سایر مناطق مرکزي تهران در این بخش تعادل ن

رانی از منطقه مشخص است،  است. در یک برآورد کلی از نقشه خطوط اتوبوس
رانی عبوري از منطقه، در  اکثر شبکه شرقی غربی و شمالی جنوبی اتوبوس

) و در بخش شرقی و 1(شکل  اند متمرکزشدهبخش غربی و جنوبی منطقه 
رانی وجود ندارد. که علت اصلی این امر ظرفیت  ی شبکه مکمل اتوبوسشمال

کم معابر شرقی منطقه است. این پژوهش بر آن است تا چنین پراکنشی از 
ی قرار دهد. موردبررسنقل عمومی را بر کاربري زمین منطقه  و سیستم حمل

نقل عمومی و تأثیرات  و در پایان این پژوهش به دنبال تبیین نقش حمل
هاي شهري در منطقه  بر کاربري BRTي دو سیستم مترو و انداز راهحاصل از 

  .استهفت 
 

 
 BRTبه همراه خطوط  7نقشه منطقه  1شکل 

 
 خصوص بهعناصر مختلف شهري  درلذا ارزیابی تأثیرات مختلف این سیستم    

رسد. اهداف پژوهش شامل موارد زیر  بحث کاربري زمین ضروري به نظر می
 است:
ها اعم از تغییر در نوع  در کاربري شناسایی نوع تغییرات حاصل •

 ها؛ ها، مساحت کاربري کاربري، تغییر تراکم کاربري
 ها؛ نحوه تغییر در کاربري •
 ها. از تغییر در کاربري نتایج حاصل •

 

 پیشینه پژوهش  -3
کاربري زمین  -نقل و هاي جدي در خصوص روابط متقابل حمل نخستین بحث

ظاهر شد که در سال  "ترافیک شهري: تابعی از کاربري زمین"در کتاب 
هاي تقاضاي  توسط میتچل و راپکتین انتشار یافت. در این کتاب، مدل 1954

در تحقیقی دیگر  .]4[ بودند شده ارائهسفر بر مبناي توزیع جمعیت و اشتغال 
که هاي شهري  ر توسعه زمین و کاربرينقل عمومی د و عنوان تأثیرات حمل با

ي چین صورت گرفت، چنین شانگها) بر روي 2013توسط ژانگ و ونگ (
در پکن که جزو اولین شهرهاي چین در  آمده دست بهگیري شد: شواهد  نتیجه

دهد که  ، نشان میاستنقل عمومی  و ي و گسترش حملریکارگ بهزمینه 
تواند تأثیرات  گذاري در این زمینه می نقل عمومی و سرمایه و توسعه حمل

ها داشته باشد.  ر توسعه زمین و تغییر و تبدیل کاربريی دتوجه قابلمثبت و 
ها  نقل در توسعه زمین و تغییر کاربري و حمل هايهمچنین عقیده دارند که اثر

خودکار رخ دهد، بلکه این موضوع تا حد زیادي به  صورت بهبعید است که 
قیده دارند که ع نیهمچن هاآناي و وضعیت محل متکی است.  شرایط منطقه

ریزي کاربري اراضی و توسعه  نقل عمومی و برنامه و ریزي براي حمل برنامه
. صرافی و دیگران در بخش ]5[ یکپارچه صورت گیرد صورت بهزمین باید 
تراکم، کنند که  بیان می "ریزي شهري هاي نو در برنامه اندیشه"سوم کتاب 
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ي چگونگی سفر مردم خواهد  کننده نییتعموقعیت و کاربري زمینی شهرها، 

بر  مؤثرترین عوامل  دیگر، الگو و تراکم کاربري زمین یکی از مهم بود. به بیان
 .]6[ نفسه نیرومند در مدیریت تقاضاي سفر است تقاضاي سفر و ابزار فی

 هايارزیابی اثراي با عنوان  در مطالعه )1397(مشکین خشک و همکاران       
 افزار نرمنقل شهري با استفاده از و تغییر کاربري زمین در حمل

 super decision  مطالعه موردي  تغییر کاربري زمین هاياثر به بررسی
جامعه آماري از میان پرداختند. در این تحقیق  مجتمع کوروش ستاري

با استفاده از روش تاپسیس ارزیابی  انتخاب وکارشناسان خبره ترافیک 
تغییر کاربري واحدهاي تجاري و فرهنگی  دهد ها نشان می یافته .گردید

مین پارکینگ به ترتیب أمجتمع کوروش، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، ت
 .]12[ در جایگاه اول تا سوم اهمیت قرار دارند

توان دریافت که مطالعات پیشین در زمینه  می شده انیببا توجه به مطالب    
در این  که یدرصورتهاي زمین بوده  بر اساس انواع کاربري جادشدهیاترافیک 

بر روي  BRTنقل عمومی یعنی مترو و  و تحقیق به دنبال تأثیرگذاري حمل
 باشد. ها در منطقه می کاربري زمین در راستاي تبدیل و یا تغییر کاربري

 
 

 
 مبانی نظري پژوهش -4
 
 

 اراضی کاربري -4-1
ها بر  نظارت دولت منظور بهاصطالح و مفهوم کاربري زمین، ابتدا در غرب 

ي استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد، ولی با گسترش  نحوه
 اي، ابعاد و محتواي آن  ریزي شهري و منطقه شهرنشینی و تحول در برنامه

ین شهري در ي که امروزه کاربري زما گونه بهتر شده است.  وسیع روز  به روز
هاي  ریزي جهان، به لحاظ استفاده بهینه از زمین هاي پیشرفته برنامه نظام

اي یافته است.  ي شهري و منطقهها طرحشهري، جایگاه خاصی در انواع 
: نوع استفاده از زمین که ردیگ یبرمکاربري زمین شهري دو عنصر عمده را در 

با فعالیت به وجود آمده در آن مکان مرتبط است و دیگري سطح تجمع 
با . امروزه ]7[ ها است ي شدت و غلظت این فعالیت دهنده نشانفضایی که 

ي موجود و از ها يدر کاربرتعادلی  به رشد نابسامان کالبدي شهرها و بی توجه
گزینی  ی و بهینهو ساماندهبخشی  و تعادلطرفی ارتقاي کیفی شهرنشینی 

، اراضی شهرها، از اهمیت بسیار زیادي برخوردار هستند. کاربري ها يکاربر
بدین  .عنصر در مباحث پویاي شهري مطرح است نیدارتریپا عنوان بهزمین 

طوالنی ایجاد  زمان  مدتمعنا که تغییرات کاربري زمین احتماالً در طول 
ونقل  د به این تغییرات سرعت ببخشند که حملتوانن شوند. ولی عواملی می

تواند در روند تسریع این تغییرات بیشتر از عوامل  یکی از عواملی است که می
 .]8[دیگر مؤثر باشد 

 
 

 نقل عمومی و ملح -4-2
ونقلی است که در  هاي حمل ي فناوري کننده منعکس عمدتاًشکل شهرهاي ما، 

ونقل شهري  حمل اصوالً .]6[ اند بودهمراحل مختلف توسعه شهرهاي ما مسلط 
نقل همگانی،  و حمل: شود که عبارت است از گروه عمده تعریف می در سه
و ونقل تحرك  میان هدف حمل نی. در اکاال ونقل حملونقل فردي و  حمل

از این شکل   . کاراییاست از شهري مختلف ها در بخشی همگانی دسترس
ونقل  حمل .کند جا می هبه دلیل تعداد زیاد افرادي است که جاب ونقل حمل

اطمینان از  و حصولضروري شهرهاي امروزي است  از خدماتعمومی یکی 
 .]7[ از شهرهاستو کارآمد آن اولویت بسیاري  مؤثره ارای

 ریزي شهري نوین برنامه  هاي و کاربري زمین در جنبش  نقل و حمل -4-3
توان در نظریات مشخصی درباره شهر در  را می نوشهرگراهاي نظریه  خاستگاه

. جنبش زیبایی شهر در ه نموددمشاهمیالدي  20و اوایل قرن  19اواخر قرن 
یی بوده است. نوشهرگرایان بسیاري گرانوشهر بخش الهام وضوح بهقرن بیستم 

نوشهرگرایان  ند.میالدي را به چالش کشید 20هاي توسعه شهري قرن  از عرف
میالدي براي  1970هاي رو به رشد در دهه  وساز بر مبناي گرایش اختبا س

ي بند زونترویج شکل شهري فشرده، استرداد میراث، تجدید حیات شهري و 
صیلی تف طور بهجایگزین شهر را  کدلچند کاربردي، یک نظریه منسجم از ی

گرایی یک روش کامالٌ متفاوت از تفکر درباره شهر و دهند. نوشهر شرح می
 .]8[را ارایه داد  شیها بخشارتباط دادن 

ي عمومی، کاربر ای همگانی ترکیبی از عملکرد ونقل بر حملوسعه مبتنی ت   
روي و با کاربري مختلط در  ایجاد محالت فشرده، قابل پیاده لهیوس به
این نوع از  .نقل عمومی است و ه حملروي از ایستگا پیاده تیباقابل فاصله کی

ي ا گونه و بهتوسعه افراد، مشاغل و خدمات را در کنار یکدیگر قرار داده 
نقل  و شود که سفرهاي پیاده و یا با استفاده از دوچرخه، حمل طراحی می

. این نوع ]9[ کارا و راحت مبدل سازد عمومی و اتومبیل را به سفرهاي ایمن،
ها در شبکه  ایستگاه ژهیو بهنقل همگانی  و عناصر حمل توسعه، بر محورها و

ها و  از توسعه محدوده پایانه گونه نیادر  ،گرید عبارت بهنماید.  ریلی تأکید می
گذاري  کانون فعالیت و سرمایه عنوان به، هاآنها، نه بافت پیرامونی  ایستگاه

گردد و حداکثر تالش در جهت ایجاد امکانات رفاهی و تسهیل  مطرح می
 شود. نقلی با نواحی شهري انجام می و ارتباط این عناصر حمل

 
 

 شهر فشرده -4-4
و  روزافزونها و معضالت شهري موجود در ارتباط با رشد  پس از مرور چالش

جمعیت و مشکالت ناشی از توسعه کالبدي شهر، راهبردي تحت عنوان شهر 
باال بردن تعداد  منظور  بهشود. این سیاست  راهگشا اتخاذ می عنوان بهفشرده 

هاي موجود شهري غالباً مسکن با تراکم متوسط  واحدهاي مسکونی در بافت
اي جهت  وسیله عنوان بهدهد. این سیاست  رو به باال را در دستور کار قرار می

ها و کاستن از تقاضا براي زمین در  هاي زیرساخت یی در هزینهجو صرفه
نقل  و پیرامون شهرها، کاهش طول سفرها و افزایش میزان استفاده از حمل

هاي  . الگوي توسعه شهري، سطوح مناسبی از فعالیت]10[ همگانی است
دهد و این  ی قرار میاقتصادي و اجتماعی را در اطراف مراکز شهري و محل

هاي  هاي شهر، حتی بخش آورد که تمام بخش وجود می را بهاطمینان 
نقل  و تر در فاصله مناسبی از تسهیالت اصلی حمل هاي آرام و محله تر دورافتاده

 .]11[ و خدمات شهري قرار دارند
 
 

 نقل و رابطه میان کاربري زمین و حمل -4-5
اند.  با یکدیگر مرتبط يریناپذ ییجدا طور نقل و کاربري زمین به و حمل

هاي مجاور را ارزشمند و  کند، زمین نقل فراهم می و که حمل  دسترسی
کند. توسعه تجاري در  هاي باالتر پشتیبانی می همچنین توسعه آن را در تراکم
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یابد،  نقل عمومی گسترش می و امتداد بزرگراه و کریدورهاي حمل
 جادشدهیهاي امالك ا ، انبارها و بنگاهها یروشف مانند خرده دیجد يها بخشزیر

ها تجمیع  نقل جدید در گره و هاي حمل و پس از به وجود آمدن سیستم
هاي باالتر در  ، این ایده نهفته است که تراکمطرف مقابلیابند. در  می

نقل عمومی، با جذب کاربران نزدیک به امکانات  و هاي مجاور حمل زمین
رود تراکم باالتر، نیاز به  پشتیبانی خواهند کرد. انتظار مینقل از سفرها  و حمل

 دهد را شکل   سان الگوهاي توسعه سفر سفرهاي طوالنی را کاهش و بدین
شده) عمدتاً تابعی از توزیع  توزیع و نوع وسیله نقلیه (در سفرهاي انجام. ]13[ 

 بلنداه و توان از دو جنبه کوت هاي زمین است. این بحث را می فضایی کاربري

نقل  و مدت کاربري زمین در عملکرد حمل  قرارداد: در کوتاه یبررس مدت مورد
گشایش یک ساختمان اداري جدید در  ،مثال براي تأثیر مسلطی دارد. 

محدوده مرکزي شهر، فشار زیادي بر توان ایستگاه مترو مجاور آن براي 
در مطالعات پاسخگویی به هجوم ساعات اوج وارد خواهد آورد. همچنین 
ها در شعاع  مختلفی به اثبات رسیده است که تأثیرات مکانی تغییرات کاربري

طور دقیق  توان به ها را نمی، از سویی نیز تأثیرات آنشود دوري منتشر نمی
لحاظ به نقل تا حد زیادي  و مشخص نمود. اما تغییرات فناوري حمل

م در مورد تأثیرات آن کنند، گرچه همان ابها تر عمل می جغرافیایی گسترده
مدت، در حقیقت در نگرشی تاریخی تأمین  بلنددر  .]14[ نیز وجود دارد

شهري به علت  يهاي جدید بر مورفولوژ نقل و رواج فناوري و زیرساخت حمل
ها تأثیر خواهد  بهبود دسترسی که فراهم نموده است، در تغییر الگوي کاربري

گذاشت. با تغییر یا توسعه کاربري زمین براي کاربرد خاص، باعث تولید 
شده به آن یا هر دو  سفرهاي جدید اخذشده از آن یا سفرهاي جدید جذب

 شود. می
 

  روش پژوهش -5
آوري  اي براي جمع ي کتابخانه مطالعه و یلی استتحل  -روش پژوهش توصیفی

شده است. متغیر مستقل پژوهش شامل تولید و جذب سفر و  اطالعات انجام
متغیرهاي وابسته شامل تراکم مسکونی و تغییر مساحت کاربري زمین است. 
که در این پژوهش اثرگذاري متغیر مستقل بر روي متغیرهاي وابسته 

گی بین متغیرها از آزمون اسپیرمن شده است و براي اثبات همبست مشخص
و مقیاس  30ها کمتر از  تعداد داده SPM شده است. دلیل اینکه  استفاده

اي است آزمون اسپیرمن جایگزین پیرسون  متغیر وابسته حداقل فاصله
نقل عمومی با استفاده از روش تحلیلی  و براي ارزیابی حمل ،نهایت شود. در می

SWOT  با استفاده از روش به ارائه راهبردها وQSPM بندي  به اولویت
 شده است. راهبردها در این زمینه پرداخته

شود  تی که در فارسی با نام تحلیل سوات هم شناخته می روش اس دبلیو اُ   
است که براي ارزیابی وضعیت داخلی  ریزي استراتژیک برنامهیکی از ابزارهاي 

تی در انگلیسی حروف اول  اُ شود. اس دبلیو ی یک سازمان استفاده میو خارج
و   (Opportunity)فرصت ، (Weakness) ضعف ،(Strength) کلمات قوت

 یطورکل به ریزي راهبردي برنامهاست. از این روش عالوه بر   (Threat)تهدید
شود. درواقع این تحلیل را باید  ها استفاده می در تحلیل وضعیت سازمان

ابزاري کارآمد براي شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، 
طور بازاریابی  و همین مدیریت استراتژیکپایه و اساس این ابزار کارآمد در 

نیز  TOWS صورت در برخی متون به SWOT است. این تحلیل را عالوه بر
 .اند آورده

 مطالعه معرفی محدوده مورد -5-1
ي مرکزي شهر تهران و داراي پنج  منطقه هفت یکی از مناطق واقع در پهنه

 1385نفر در سال  329920محله است. جمعیت این منطقه  22ناحیه و 
گیري  این منطقه در پهنه مرکزي شهر تهران و قرار شدن واقعبوده است. 

بسیاري از مراکز کار و فعالیت در این منطقه باعث شده است جمعیت 
بردار ثابت در طی ساعات روز  ي تحت عنوان جمعیت شاغل بهرها مالحظه قابل

به این منطقه وارده گردند. محالت واقع در شرق منطقه نسبت به محالت 
داراي تراکم نفر در  جهیدرنتي بعد خانوار باالتري هستند و ابخش غربی دار

 این محالت بیشتر است. درواحد مسکونی نیز 
 

 هاي پژوهش یافته -6
 

 ر کاربري زمینونقل عمومی د لیل آماري تأثیر حملتح -6-1
 ي زمین زیرمتغیرها براي و کاربرنقل عمومی  و ي اثبات رابطه بین حملبرا
دو  پژوهش ریمتغ عنوان بهنقل  و براي حمل. است شده  نییتع ریمتغدو  هر

متغیر  عنوان بهو براي کاربري زمین  شده  فیتعرتولید و جذب سفر  سطح
ي اراضی کاربر رییتغوابسته سه سطح تراکم جمعیتی، تراکم مسکونی و میزان 

در ادامه براي اثبات  ).1است (جدول  شده  مشخص 1390تا  1380براي بازه 
 .است شده استفادهاسپیرمن  از آزمونرابطه 

 
 

 متغیرهاي مستقل و وابسته 1جدول 
 1380 1385 1390 

  متغیرهاي مستقل
 363683 335709 317276 سفرتولید 

 407675 362548 346665 جذب سفر
 متغیرهاي وابسته

تراکم مسکونی (نفر 
 در هکتار)

407 448 488 

تراکم جمعیتی (نفر 
 در هکتار)

196 195 187 

مساحت مسکونی 
 به هکتار

737.733 673.452 609.132 

 -مساحت تجاري
 اداري به هکتار

50.316 65.015 79.714 

 35.8767 33.6905 31.8229 آموزشی (درصد)
 25.3476 25.1416 22.1426 بهداشتی (درصد)

 11.3715 15.2663 14.9816 ورزشی (درصد)
 37.9907 26.4991 20.9679 فضاي سبز (درصد)

کارگاهی  -صنعتی
 (درصد)

7.9300 8.4169 6.1790 

انبارداري  ونقل حمل
 (درصد)

6.4728 7.3454 8.0118 

 151.3623 167.2436 15.20965 (درصد)نظامی 
کلیات طرح و  1380 - 1390نقل شهري تهران،  و گزیده آمار و اطالعات حملمنبع: 

 )1390 - 1391نقل و ترافیک تهران،  و جامع حمل
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دهد که ضریب  نشان می 2نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن جدول    

دار  معنی 01/0همبستگی بین تولید و جذب سفر و تراکم مسکونی در سطح 
یعنی این دو متغیر شدیداً رابطه مستقیم و مثبت با یکدیگر  ،است 1و برابر 

دارند و همچنین همبستگی بین تولید و جذب سفر و تراکم جمعیتی با تغییر 
ه معکوس و منفی بین متغیرها رابطاست که گویا  -1مساحت مسکونی مقدار 

در بررسی همبستگی بین تولید و جذب سفر با تغییر مساحت . وجود دارد
هاي آموزشی، بهداشتی، فضاي سبز،  هاي تجاري و اداري و کاربري کاربري

پس  ،است 1براي هر دو حالت برابر  01/0نقل و انبارداري در سطح  و حمل
 است. رابطه بین متغیرها مستقیم و مثبت

 
 
 

 آزمون اسپیرمن 2جدول 

 

  تغییرات تولید و جذب سفر با تغییر مساحت مسکونی رابطه تأثیر      
یژه مترو تغییراتی را و بهونقل عمومی  معکوس دارد. افزایش دسترسی به حمل

هاي  صورت که کاربري ینبدشود  هاي اطراف خود باعث می در نوع کاربري
توانند بازده  تجاري و اداري که می ازجملهها  يکاربرمسکونی به سایر 

هاي مسکونی داشته باشند، تغییر کاربري  باالتري از کاربري مراتب بهادي اقتص
ها به دلیل افزایش قیمت  اند و یا سطح مساحت این کاربري یداکردهپ

یافته و رشدي فشرده و مجتمع را  کاهش مطالعه موردي  هاي محدوده زمین
قل و تراکم متغیر مست عنوان بهکنند. در رابطه با تولید و جذب سفر  دنبال می
دهد باید  را نشان می متغیر وابسته که رابطه معکوسی عنوان بهجمعیتی 

سال بازه مطالعاتی پژوهش کاهش تراکم  10عنوان کرد که منطقه هفت طی 
توان به دلیل  له را نمینبال داشته است. بنابراین این مسأجمعیتی را به د

جمله کاهش کاربري  زبلکه ا ،وجود تنها متغیر تولید و جذب سفر ربط داد

صنعتی و کارگاهی و افزایش فضاي سبز و کاربري نظامی در معکوس بودن 
افزایش دسترسی به  ،که ذکر شد طور همانیرگذار بوده است. تأثاین رابطه 

یک قطعات مسکونی به ونقل عمومی عالوه بر تغییر نوع کاربري، تفک حمل
رفتن تراکم مسکونی است.  را سبب شده که نتیجه آن باال  ترواحدهاي کوچک

هاي  ، ارزش زمینBRTهاي مترو و  دسترسی حاصل از مجاورت با ایستگاه
دهد که بر اساس  هاي دورتر افزایش می نسبت به زمین مراتب  بهمجاور را 

توان ظهور پیدا  هاآنیعتًا هر کاربري در اطراف طبفایده   – تئوري هزینه
بوده و  برخوردارهایی تجاري و اداري از چنین توانی  کنند و تنها کاربري نمی

توانند دارا باشند.  ها می نسبت به سایر کاربريرا یرتري گچشمبازده اقتصادي 
اند که به  هاي بهداشتی و آموزشی نیز موجد تولید و جذب سفر بوده کاربري

در جذب و تولید  هاآنها و همچنین توان بالقوه  دلیل پراکنده بودن این کاربري
 سفرهاي شهري است. 

    
 
کلی در افزایش  صورت بهها  نبود رشد فشرده و الگوي مختلط کاربري    

سفرها دخیل بوده است. زیرا چنین شکلی از توسعه شهر، تولید و جذب سفر 
ونقل و انبارداري فضاي  هاي فضاي سبز و حمل رساند. کاربري را به حداقل می

سال  10نیز در طی  هاآنیجه سهم درنتاند،  مطالعاتی افزایش مساحت داشته
ز نقشه کاربري زمین مرتبط با نی 2موجد افزایش سفرها شده است. در شکل 

ی که ارتباط یها است. اما در مورد سایر کاربري شده دادهنشان  7 منطقه
 توان به دالیل زیر اشاره نمود: اند می معناداري را به تولید و جذب سفر نداشته

 سال گذشته؛ 10ها در طی  کاهش سهم این کاربري -
 از جامعه؛هاي خاصی  مختص بودن کاربري نظامی به گروه -
 نبود کاربري مهم ورزشی در سطح منطقه؛ -
 زدایی تهران؛ تبعیت از سیاست صنعت -
 

جذب  تولید سفر 
 سفر

تراکم 
 جمعیتی

تراکم 
 مسکونی

 -تجاري مسکونی
 اداري

نقل و  و حمل سبز بهداشتی آموزشی
 انبارداري

 تولید سفر
          1/000 یهمبستگ

-p 0 مقدار          

 جذب سفر
         1/000 1/000 یهمبستگ

-p 0 0 مقدار         
تراکم 

 جمعیتی
        1/000 1/000- 1/000- یهمبستگ

-p 0 0 0 مقدار        
تراکم 

 مسکونی
       1/000 1/000- 1/000 1/000 یهمبستگ

-p 0 0 0 0 مقدار       

 مسکونی
      1/000- 1/000 1/000- 1/000 1/000 یهمبستگ

-p 0 0 0 0 0 مقدار      
 -تجاري
 اداري

     1/000 1/000- 1/000 1/000- 1/000 1/000 یهمبستگ
-p 0 0 0 0 0 0 مقدار     

 آموزشی
    1/000 1/000 1/000- 1/000 1/000- 1/000 1/000 یهمبستگ

-p 0 0 0 0 0 0 0 مقدار    

 بهداشتی
   1/000 1/000 1/000 1/000- 1/000 1/000- 1/000 1/000 یهمبستگ

-p 0 0 0 0 0 0 0 0 مقدار   

 سبز
  1/000 1/000 1/000 1/000 1/000- 1/000 1/000- 1/000 1/000 یهمبستگ

-p 0 0 0 0 0 0 0 0 مقدار   
نقل و  و حمل

 انبارداري
 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000- 1/000 1/000- 1/000 1/000 یهمبستگ

-p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مقدار 
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 7نقشه کاربري زمین مرتبط با منطقه  2شکل 

 
 
 
 ونقل عمومی مقایسه کاربري اراضی منطقه قبل و بعد از توسعه حمل -6-2

وجود راضی هاي ا نقل و کاربري و ویژگی مهمی که در مبحث تعامل بین حمل
شهري و رانت اقتصادي زمین است. بهبود دسترسی  نقل و دارد، رابطه حمل

گردد. این برتري به نوبه خود به وجود آورنده  باعث ایجاد برتري مکانی می
نقل یا دسترسی به هر مکان در شهر  و رانت است. بدین ترتیب هزینه حمل

گذارد.  ري تأثیر میهاي شه عنوان عاملی مهم در میزان رانت اقتصادي زمین به
فاصله بین دو مکان و  جهینت درنقل و دسترسی  و هزینه حمل که ییازآنجا

نقل پیشرفت کند،  و هاي حمل آید، هرچه فناوري اصطکاك فضا به وجود می
نقل و  و یابد. هر دو عنصر حمل ها کاهش می تر شده، هزینه اصطکاك فضا کم

تحت  حال نیدرعآیند، که  ها، بخشی از یک سیستم پویا به شمار می کاربري
شود و این  ر جزء سیستم مدام متحول میگیرند. ه تأثیر عوامل بیرونی قرار می

تحول ناشی از تغییرات فناوري، سیاست، اقتصاد، تحوالت جمعیتی و حتی 
، جهینت درهنجاري در میان سایر عوامل است.  –تحوالت فرهنگی یا ارزشی

عنوان محصولی از تصمیمات  نقل به و هاي زمین و حمل تعامالت مابین کاربري
افراد شاغل در امور تجاري و دولتمردان اتخاذ  ن،ااکنمتعددي که توسط س

 گردد. شود، طی زمان جریان داشته و متحول می می
هاي مجاور را افزایش  نقل همگانی ارزش زمین و هاي حمل سامانه ،یطورکل به   
هاي کم  هاي مجاور، کاربري دهند. طبیعتاً با چنین افزایش قیمتی در زمین می

هاي با بازده بیشتري چون  بازده همچون مسکونی جاي خود را به کاربري
هاي مسکونی  داد و یا ساختمان هاي خدماتی و تجاري خواهند کاربري

طور  همانهاي مسکونی تبدیل خواهند شد. اما  طبقه و چندطبقه به برج کی
کمی در اغماض   قابلتغییرات مطالعه  براي منطقه مورد ،که بیان شد

زیرا دسترسی مناسب در سرتاسر منطقه باعث شده تا  ،ها وجود دارد کاربري
ا کمتر فاصله آنه هاي با هاي مترو در محل و ایستگاه BRTتأثیرگذاري خطوط 

 نمود پیدا کند؛ یعنی شبکه ارتباطی منطقه مناسب بوده و تقریباً از سلسله
در منطقه  BRTمترو و  یرهاي خطوطمس 3. در شکل کند مراتب پیروي می

 حاضرنشان داده شده است که خطوط سیاه خطوطی است که در حال  7
 .احداث نشده است

 
 
 

 
 

 
 مترو خطوط(خطوط سیاه  7در منطقه  BRTنقشه مرتبط با خطوط مترو و  3شکل 

موجود و خطوط آبی، خطوط  BRTباشد و خطوط قرمز خطوط  که در حال احداث می
 باشد) مترو موجود می

 

 

هاي مناسب،  نقلی و نبود دسترسی و هاي حمل در حالت کلی در غیاب گره   
، بهداشتی و غیره مایل به گسترش در یاداري، آموزش -هاي تجاري کاربري

اما  .کنند دسترسی بیشتر هستند و میل به تجمع پیدا می امتداد مسیرهاي با
تر نمود  شبکه ارتباطی سلسله مراتبی و مناسب منطقه این امر کم وجود با

نقل عمومی یعنی مترو و  و داشته و همچنین با توجه به گسترش خطوط حمل
BRT  کنند، این  یدسترسی که این دو ایجاد م توجه قابلدر منطقه و میزان

. رشد و اند شده پخشو در تمامی منطقه  داکردهیپها، پراکندگی  کاربري
ونقل و  ي، فضاي سبز، آموزشی، بهداشتی و حملادار -افزایش تجاري

هاي ورزشی،  يمحسوس بوده و در مقابل از سطح کاربر 90ي در سال انباردار
باید گفت  ،یرکلطو بهاست.   صنعتی و کارگاهی و کاربري نظامی کاسته شده

توسعه آن تأثیر گذارده، و  ر ساختار منطقه و پتانسیلدنقل عمومی  و که حمل
در ادامه  .جدیدي از نظام ارتباطات کاربري زمین را به وجود آورده است توازن

 7نقل منطقه  و ارزیابی حمل منظورتاثیرگذار به عوامل خارجی  3ل در جدو
 موجود، نقاط قوت و ضعف بیان گردید.هاي  ها و تهدید جهت بیان فرصت
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  SWOT با استفاده از روش تحلیل 7منطقه  ونقل حملارزیابی  -6-3
 
 

 
 

 (عوامل خارجی) SWOTروش تحلیل  3جدول

 
  نقاط قوت و ضعف 4جدول

نمره   نمره  ضریب    ماتریس ارزیابی ردیف 
 نهایی

سازي، کاهش یا حذف ترافیک  مرز محله در جهت امکان آرام عنوان بهو باالتر  2خیابان شریانی درجه  1 ها صتفر
 خودرویی

6 3 18 

 28 4 7 نقل عمومی و هاي حمل دسترسی به سیستم 2

 32 4 8 هاافزایش ترکیب کاربري 3

 28 4 7 بندي شهر تهران موقعیت استقرار منطقه در محور استخوان 4

 28 4 7 امکانات ارتباط و دسترسی با مناطق مختلف شهر تهران 5

 18 3 6 موقعیت ویژه آن در مجاورت مناطق جاذب سفر 6

 12 3 4 در پیوند با اهداف توسعه مرکز شهر آباد عباستحکیم جایگاه اراضی  7
 21 3 7 استقرار سه محور شهري در مرزهاي محله 8

 15 3 5 افزایش برخوردهاي چهره به چهره و نیل به انسجام اجتماعی 9 
 12 3 4 یفروش خردهیژه و به وکار کسبهاي اقتصادي و  یتفعالرونق  10 

 8 2 4 احاطه شدن نسبی منطقه در شبکه بزرگراهی 11 تهدیدات

 12 2 6 تقاضاي سفر باال به منطقه به دلیل نزدیکی به مرکز شهر 12

 14 2 7 و شلوغی، آلودگی صوتی و هوا، کاهش ایمنی، ... ازدحام 13

 12 2 6 نقش عبوري منطقه 14

 14 2 7 گسیختگی بافت کالبدي محله 15

 8 2 4 نابسامانی فضاهاي شهري در محدوده میدان امام حسین 16
 5 1 5 دهی به سمت مرکز شهر تهران نقل عمومی براي سرویس و ضعف حمل 17

 285  100  جمع

نمره  نمره ضریب ماتریس ارزیابی ردیف 
 نهایی

 21 3 7 تراکم جذب سفرپایین بودن  1 ها قوت
 BRT 8 4 32وجود خطوط مترو و  2
 32 4 8 نقل عمومی و دسترسی پیاده به حمل 3
 12 3 6 بخش غربی داراي شبکه معابر نسبتاً منظم و مناسب است 4
 12 3 6 هاي مختلط يکاربرتوسعه  5
 12 3 6 با کاربري نظامی دانه درشتعدم انتقال فعالیت و عملکردها به اطراف قطعات  6
 32 4 8 وجود محورهاي فعال شهري مانند مجتمع ایستگاهی دروازه دولت و میدان امام حسین 7

 12 2 6 ی در شرق شریعتی به علت ناکافی بودن ظرفیتران اتوبوسعدم گسترش مناسب خطوط    8 ها ضعف
 12 2 6 بخش شرقی شبکه سلسله مراتبی نامنظم 9

 7 1 7 نامناسب توزیع فعالیت در سطح منطقهالگوي  10
 12 2 6 وجود اراضی نسبتاً وسیع با کاربري نظامی 11
نقل عمومی  و هاي حمل ها و خطوط مترو و سایر سیستم عدم همخوانی و هماهنگی محل ایستگاه 12

 در داخل منطقه 
6 2 12 

 12 2 6 نقل عمومی وجود ندارد و حملگونه حرکت و  یچهمترو  2در راستاي عمود بر خط  13
هاي اداري و تجاري در  ایجاد فاصله فاحش میان کار و سکونت بر اثر توسعه و تمرکز فعالیت 14

 هاي شهري ها و پهنه راسته
7 1 7 

یختگی آن با محالت مسکونی آم درهم) و ها کارگاه ازجملههاي ناسازگار ( تمرکز انواع فعالیت 15
 سکونتکاهش کیفیت 

7 1 7 

 234  100  جمع
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 5هاي مربوط به هر سوال در جدول  و کد SWOTنحوه تشکیل ماتریس 
 نشان داده شده است.

 
 سواتماتریس  5جدول 

 

 

 

 کارانه محافظهراهبردهاي  -6-4

 افزایش ترکیب کاربري و توسعه خدمات در محالت .1
 و ارتقاي پیاده مداري ونقل حملهاي  یوهشافزایش پیوستگی بین  .2
ارتقاي  منظور  بهعمومی در کل منطقه  ونقل حملتوسعه مناسب تسهیالت  .3

 دسترسی و عدالت
 هاي منطقه هاي سازگار با کاربري یتفعالتوسعه  .4

 
ماتریس تشکیل شده به منظور تعیین پارامترهاي اثرگذار  6در جدول    

 نشان داده شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ماتریس عوامل داخلی
 

 
 
 
 
 

 ماتریس عوامل خارجی

 ضعف نقاط قوت نقاط
S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 

W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 
W7 
W8 

 WOراهبردهاي  SOراهبردهاي  ها فرصت
O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
O7 
O8 
O9 

O10 

 ی با ایستگاه متروران اتوبوسامکان ترکیب نظام پیاده و  •
 تسهیل در ارتباط شرق و غرب •
 پیوستگی آن با مترو منظور  بهارتقاي پیاده مداري  •

 افزایش ترکیب کاربري و توسعه خدمات در محالت •
و ارتقاي پیاده  ونقل حملهاي  یوهشافزایش پیوستگی بین  •

 مداري
عمومی در کل منطقه  ونقل حملتوسعه مناسب تسهیالت  •

 به منظور ارتقاي دسترسی و عدالت
 هاي منطقه يکاربرهاي سازگار با  یتفعالتوسعه  •

 WTراهبردهاي  STراهبردهاي  ها تهدید
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 

 

هاي  کانون عنوان بههاي مترو  امکان استفاده از ایستگاه •
 جذب سفر و رونق فضاهاي اطراف

یاز ن موردهاي  ها و پروژه هاي طرح یین محدودهتعمعرفی  •
 هاي مترو یژه ایستگاهو به

هاي ناهمخوان از  انتقال و کاهش تأثیرات منفی کاربري •
 زیستی، عملکردي و جاذب سفر هاي محیط جنبه

 ساماندهی فضاهاي مؤثر شهري •
 محور جوار مههاي  متناسب کردن کاربري •
تعیین چارچوب طراحی شهري محور بین محدوده از  •

 مسکونی به خدماتی
در مسیر براي حل بحران  مسطحیرغهاي  ایجاد تقاطع •

 ترافیک
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 یک کمیاستراتژماتریس   6جدول

 S1 S2 S3 S4 ماتریس استراتژیک کمی

ضریب  ها پارامتر قوت ردیف
 نرمال

ضریب 
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

 نمره

 14 2 7 1 14 2 7 4 7 پایین بودن تراکم جذب سفر 1
 BRT 8 2 16 3 24 4 32 1 8وجود خطوط مترو و  2

 24 3 24 3 32 4 24 3 8 نقل عمومی و دسترسی پیاده به حمل 3
 18 3 18 3 12 2 - - 6 بخش غربی داراي شبکه معابر نسبتاً منظم و مناسب است 4
 24 4 18 3 18 3 18 3 6 هاي مختلط يکاربرتوسعه  5
 6 1 12 2 6 1 6 1 6 جاذب سفرموقعیت ویژه آن در مجاورت مناطق  6
در پیوند با اهداف توسعه  آباد عباستحکیم جایگاه اراضی  7

 مرکز شهر
4 2 8 - - 1 4 2 8 

 21 3 21 3 14 2 14 2 7 استقرار سه محور شهري در مرزهاي محله 8
افزایش برخوردهاي چهره به چهره و نیل به انسجام  9

 اجتماعی
5 3 15 3 15 3 15 - - 

یژه و به وکار کسبهاي اقتصادي و  یتفعالرونق  10
 یفروش خرده

 

4 4 16 1 4 3 12 4 16 

ضریب  ها پارامتر ضعف ردیف
 نرمال

ضریب 
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

 نمره

ی در شرق ران اتوبوسعدم گسترش مناسب خطوط  1
 شریعتی به علت ناکافی بودن ظرفیت

6 2 12 4 24 3 18 1 6 

 6 1 18 3 24 4 6 1 6 بخش شرقی شبکه سلسله مراتب نامنظم 2
 28 4 28 4 21 3 29 4 7 الگوي نامناسب توزیع فعالیت در سطح منطقه 3

 24 4 12 2 12 2 18 3 6 وجود اراضی نسبتاً وسیع با کاربري نظامی 4
هاي و خطوط  عدم همخوانی و هماهنگی محل ایستگاه 5

نقل عمومی در داخل  و هاي حمل سایر سیستم مترو و
 منطقه

6 2 12 3 18 2 12 2 12 

گونه حرکت و  یچهمترو  2در راستاي عمود بر خط  6
 نقل عمومی وجود ندارد و حمل

6 1 6 3 18 3 18 1 6 

ایجاد فاصله فاحش میان کار و سکونت بر اثر توسعه و  7
هاي  و پهنه ها هاي اداري و تجاري در راسته تمرکز فعالیت

 شهري

7 4 28 1 7 2 14 4 28 

) و ها کارگاه ازجملههاي ناسازگار ( تمرکز انواع فعالیت 8
یختگی آن با محالت مسکونی کاهش کیفیت آم درهم

 سکونت
 

7 4 28 1 7 1 7 4 28 

 S1 S2 S3 S4 ماتریس استراتژیک کمی

ضریب  پارامتر فرصت ردیف
 نرمال

ضریب 
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

 نمره

مرز محله در  عنوان بهو باالتر  2خیابان شریانی درجه  1
 سازي، کاهش یا حذف ترافیک خودرویی جهت امکان آرام

6 1 6 1 6 1 6 - - 

 - - 28 4 21 3 7 1 7 نقل عمومی و هاي حمل دسترسی به سیستم 2
 32 4 8 1 24 3 32 4 8 ها افزایش ترکیب کاربري 3
بندي شهر  موقعیت استقرار منطقه در محور استخوان 4

 تهران
7 2 14 3 21 1 7 2 14 

 7 1 7 1 7 1 7 1 7 امکانات ارتباط و دسترسی با مناطق مختلف شهر تهران 5
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در پیوند با اهداف توسعه  آباد عباستحکیم جایگاه اراضی  6
 مرکز شهر

6 1 6 1 6 - - 3 18 

 محور شهري در مرزهاي محلهاستقرار سه  7
 

7 1 7 2 14 1 7 4 28 

ضریب  پارامتر تهدید ردیف
 نرمال

ضریب 
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

ضریب  نمره
 جذابیت

 نمره

یژه و به وکار کسبهاي اقتصادي و  یتفعالرونق  1
 یفروش خرده

7 
 

4 
 

28 
 

1 7 1 7 4 28 

 7 1 28 4 28 4 7 1 7 دلیل نزدیکی به مرکز شهرتقاضاي سفر باال به منطقه به  2
 24 4 24 4 18 3 - - 6 و شلوغی، آلودگی صوتی و هوا، کاهش ایمنی، ... ازدحام 3
دهی به سمت  نقل عمومی براي سرویس و ضعف حمل 4

 مرکز شهر تهران
7 1 7 2 14 4 28 1 7 

 6 1 18 3 12 2 6 1 6 نقش عبوري منطقه 5
 21 3 7 1 7 1 28 4 7 کالبدي محلهگسیختگی بافت  6
 12 2 7 1 6 1 18 3 6 نابسامانی فضاهاي شهري در محدوده میدان امام حسین 7

 
هاي   مجموع امتیاز کسب شده براي هر بخش از بخش 7در نهایت، جدول    

دهد که  ها را نشان می نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت    S4 داراي بیشترین
.باشد امتیاز می  

 
 QSPM  7جدول

 S1 S2 S3 S4 ها راهبرد

 481 472 461 436 شده کسبامتیاز 
 

اتخاذ راهبردهاي زیر به ترتیب اولویت پیشنهاد  ،مفروضات فوق بر اساس   
 شود: می
هاي منطقه (توسعه فعالیت اقتصادي و  هاي سازگار با کاربري . توسعه فعالیت1

 ...) مرتبط با کاربري منطقه و وکار کسب
ارتقاي  منظور بهونقل عمومی در کل منطقه  . توسعه مناسب تسهیالت حمل2

 دسترسی و عدالت
 ونقل و ارتقاي پیاده مداري هاي حمل . افزایش پیوستگی بین شیوه3
 . افزایش ترکیب کاربري و توسعه خدمات در محالت4
 

    
 گیري نتیجه -7

ترین عناصري است که در روند تکاملی شهرها  نقل شهري یکی از مهم و حمل
 ژهیو بهاي بوده و در شهرهاي امروزي  گذار تأثیرات عمده همواره پایه

ي آن نیز رگذاریتأث، مقیاس داکردهیپاي که  فزاینده تیاهم باشهرها  کالن
و ظرفیت  نقل عمومی به دلیل حجم و میان، حمل  نیدر اوسعت یافته است. 

تر کلیت شهرها و سایر  تواند در مقیاسی وسیع تر خود، می کارکردي گسترده
توان گفت که  عناصر مرتبط با شهر را دستخوش تغییر و دگرگونی نماید. می

نقل عمومی ابعاد مختلف کالبدي، اجتماعی و اقتصادي شهر  و با توسعه حمل
ضی شهر شاید تنها عنصر شوند. نظام کاربري ارا دچار تغییر و دگرگونی می

ونقل شهر و  را از سیستم حمل راتیتأثشهري باشد که بیشترین و بارزترین 
ها داراي  خاص پذیرا خواهد بود. کاربري طور بهنقل عمومی  و سیستم حمل

ها،  ترین ارتباط باشند. یکی از مهم اي از ارتباطات با یکدیگر می مجموعه
تی و هاي حرک ر کاربري نیازمندينقلی است، چون ه و هاي حمل ارتباط

نقل نیز در بین دیگر عوامل،  و حمل ،بنابراین نقلی خاص خود را دارد. و حمل
 طور بهشود. بر این اساس  ها محسوب می ی فعالیتابی مکانیکی از عوامل مهم 

نقل و کاربري  و ي با کاربري اراضی همراهی دارد. رابطه بین حملا دهیتن درهم
 کی کدامتوان گفت،  شود؛ زیرا دقیقاً نمی به دوسویه بیان میارضی معموالً 

ر دیگري خواهند اي را د ویژه راتیتأثعامل تغییر در دیگري است و هر یک 
پتانسیل  BRTنقل عمومی یعنی مترو و  و هاي جدید حمل گذاشت. شبکه

هاي جدید که در تهران  شوند. این سیستم اي براي توسعه محسوب می عمده
اي را سبب شده و در آینده  بدون تردید تأثیرات عمده اند کارکردهشروع به 

نزدیک نیز هر چه بیشتر بر معادالت مختلف شهري و پتانسیل توسعه مناطق 
نقل  و ت سیستم حملاثر خواهند گذاشت. این پژوهش نیز به بررسی تأثیرا

هاي این منطقه  عمومی در منطقه هفت شهرداري تهران بر روي کاربري
) مورد 1390تا  1380ساله (10تغییرات آن را در بازه زمانی  پرداخته و

عمومی   ونقل حملهاي پژوهش  تحلیل قرار داده است. بر مبناي تحلیل داده
دسترسی جدیدي که براي گذاشته و با  تأثیرر معادالت تولید و جذب سفر د

هاي مختلف را  منطقه فراهم آورده بر این اساس نظام ارتباطات بین کاربري
است. نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد که ضریب   دگرگون کرده

دار  معنی 01/0همبستگی بین تولید و جذب سفر و تراکم مسکونی در سطح 
رابطه مستقیم و مثبت با یکدیگر یعنی این دو متغیر شدیداً  .است 1و برابر 

همبستگی بین تولید و جذب سفر و تراکم جمعیتی با تغییر دارند و همچنین 
است که گویا رابطه معکوس و منفی بین متغیرها  -1مسکونی مقدار  مساحت

باشد. در بررسی همبستگی بین تولید و جذب سفر با تغییر مساحت  می
آموزشی، بهداشتی، فضاي سبز،  بريکاري تجاري و اداري و ها يکاربر
پس  .است 1براي هر دو حالت برابر  01/0نقل و انبارداري در سطح  و حمل

 موردهاي  سهم بیشتر کاربري رابطه بین متغیرها مستقیم و مثبت است.
با  که دهد یمي منطقه در طی بازه مطالعاتی نیز تغییراتی را نشان  مطالعه
 ونقل حملرا سیستم  راتییتغه بیشتر این باید گفت ک شده انجامهاي  تحلیل

نیز  SWOTگیري از روش  است. در پایان با بهره عمومی منطقه سبب شده 
  شده شنهادیپعمومی در منطقه  ونقل حملهایی براي توسعه آتی  استراتژي

ي اراضی منطقه با برنامه کاربرعمومی و نظام  ونقل حملاست تا سیر ارتباطی 
ها و  باشد و از منطق صحیحی در راستاي برنامه شده تیهداپیش رفته، 

هاي سازگار  هاي توسعه فعالیت ، راهبردتیدرنهاي منطقه پیروي کند. ها طرح
ونقل  )، توسعه مناسب تسهیالت حمل481هاي منطقه (ضریب  با کاربري
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)، 472ارتقاي دسترسی و عدالت (ضریب  منظور  بهعمومی در کل منطقه 

ونقل و ارتقاي پیاده مداري (ضریب  هاي حمل بین شیوهافزایش پیوستگی 
) به 436افزایش ترکیب کاربري و توسعه خدمات در محالت (ضریب  )،461

 اولویت پیشنهاد گردید. عنوان به، شده کسبترتیب میزان امتیاز 
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