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چکیده

رشد سریع جمعیت شهرتهران باعث ایجاد هرج و مرج در کاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی و

ت عدی ییدهای در رابطههه با ا وجوددد کاربردها ا و
صنعتی و در نهایت توسعه ناموزون گردیده .چنین فرآیندی منطقه یک را با ا مش الک ت ت

دسترسی به آنها مواجه کرده .روش تحقیق در پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی میباشد و با اسفاده از روش اسنادی و کتابخانهههای

به جمع آوری اطالعات پرداخته و با استفاده از تکنیک  swotاطالعات را تحلیل نموده و در نتیجه اولویت بندی با خدماتی چوننن

یهای فرهنگی ،درمانی ،ورزشی ،اداری ،تاسیسات و تجهیزات شهری و تجاری میباشد از راهکارهایی که در راستای تغییر
کاربر 
کاربری اراضی شهری در منطقه یک قابل توجه است میتوان با چشم پوشی کردن از کاربری اراضی بایر و انتقال اراضی صنعتی و
نظامی و اختصاص آن به کاربری خدماتی کمبود خدمات رفاهی منطقه را جبران نمود.

واژگان کلیدی :کاربری اراضی شهری ،سرانه کاربری شهری ،شهرداری ،منطقه  1تهران

یباشد.
1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد م 

 -2سید جمال الدین دریاباری (نویسنده مسدول) mohit.map@gmail.com

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره چهارم ،پاییز 1693
 211فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
مطالعات کاربري زمين در دنيا چندان نيست و به اوايل قرن نوزدهم برمي گردد .پيشگام در اين عرصه يک نجيب
زاده روستا يي پروسي به نام فون تونن بود که در سال  6 82 1ميالدي دست به انتشار اثر خود تحت عنوان دولت
منزوي در ارتباط با کشاورز و اقتصاد ملي زد .فرض او بر اين پايه قرار داشت که در سرزمين که خصوصيات آن
کام ًالًال يکنواخت است تحت شرايط ايده آل ،نقطهی اصلي و کانوني شهر در مرکز قرار خواهد گرفت در اين صورت
یگیرد ) (saberifar,1995: 11پس از وي بود که مطالعات
بسط شهر به صرت دواير متحدالمرکز بر گرد آن انجام م 
کاربري زمين شهري آغاز شد .همانگونه که گفته شد فون تونن بهرهی اقتصادي انواع کاربري زمين را با فواصل
مختلف از شهر مرکزي تع يي ن کرد و در پايان کار ،پراکندگي مطلوب توليد و کاربري زمين را به صورت يک سري
دواير هم کانون مشخص نمود .اين نظريه ،اولين نظريه بهرهی اقتصاد مکاني در علم جغرافياست که براي مطالعات
شهري مفيد بوده و هم در بررس 
یهای روستا يي و کاربري زمين اساس کار قرار گرفته است ()Shakouie, 2000, 83
رویکرد برنامهای به کاربری زمین همراه با پیدایش شهرسازی جدید ،نخست در اروپا و آمریکا مطرح گردید
اقدامات اولیه بیشتر جنبه حقوقی ،مهندسی و اداری داشت ،ولی از اوایل دهه  1960موضوع چگونگی استفاده از
اراضی شهری در مفهوم خاص برنامهریزی کاربری زمین ،به طور جدی شکل گرفت و برپایه مفاهیم ،مبانی و
روشهای هدفمند استوار شد
شهای متفاوت در نحوه استفاده از ارضی و همچنین با توجه
از آن زمان تا کنون به خاطر وجود انواع نیروها و گرای 
یباشند مقوله کاربری زمین شاهد تحوالت گستردهای بوده
به دستاوردهای علومی که در ارتباط مطاللعات شهری م 
است .بطوری که نظریات و دیدگاههای عمدهای در این خصوص مطرح شد که به نحوهی شکل گیری نظام کاربری
زمین در شهر و چگونگی مداخله در آن به میزان قدرت و عملکرد آنها بستگی دارد .تدوام آنها نظریات و دیدگاهها
در مورد کاربری زمین امروزه به جایی رسیده است که مفهوم «توسعه پایدار» به عنوان دیدگاهی قابل قبول که با
یپردازد ،مورد توافق برنامه ریزان و مدیران قرار
رویکردی نوین به مقولهی زمین شهری استفادهی بهینه از آن م 
گرفته است.)Mahdizadeh, 2000: 72( .
مبانی نظری
زمین هم به عنوان یک ورودی و هم یک خروجی در فرآیند برنامهریزی مطرح است و به عنوان عمدهترین عنصر و
بستر اصلی کلیه برنامهها از اهمیت خاصی برخوردار م 
یباشد  (Kaiser et al, 1995: 196).کاربری زمینشامل عمل یا
یتواند به عنوان بستری برای
یگیرد و م 
هدفی است که زمین به منظوری خا ،توسط مردم محلی مورد استفاده قرار م 
تهای انسانی تعریف شود که مستقیمًاًا با زمین و استفادههای ناشی از منابع آن و همچنین اثراتی که بر روی آن
فعالی 
گذاشته میشود تعریف گردد  (FAO, 1995: 21).تغییر کاربری زمین هم به معنی تغییر در ساختار و کارکرد یک نوع
خا از کاربری زمین) تغییر کیفی (و هم به معنی تغییر در ابعاد فضایی و وسعت آن کاربری (تغییر کمی) است) (Seto

.et al, 2002
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کاربری زمین و تحوالت مربوط به آن نتیجه یک شبکه پیچیده تعامل بین نیروهای بیوفیزیکی و اجتماعی -رشد
جمعیت و نحوهی پراکنش آن مهمترین مسئلهای :اقتصادی در فضا و زمان است (بریاسولیس ) 162 : 1389 ،است که
منجر به افزایش شتاب تغییرات کاربری زمین در قرنهای اخیر شده است ) (Adger et al, 1994به نظرترنر مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر کاربری زمین عبارتاند از :عوامل جمعیتی مانند اندازه و تراکم جمعیت ،فن آوری ،سطح
شها ،ساختار سیاسی ،عوامل اقتصادی مانند سیستم خرید و فروش یا مبادله یا مالکیت ،و ارزشها و عقاید حاکم
بار 
)(Turner et al, 1995, 18بر طبق تحلیلهای بانک جهانی و نظریههای وربرگ و همکاران بیشتر تغییرات کاربری
زمین به واسطهی افزایش تقاضا برای زمینهای غیرکشاورزی به دلیل توسعه شهری و صنعتی اتفاق می افتد .این
نیروهای تغییردهنده کاربری زمین که وابسته به توسعه شهری هستند به عنوان اصل 
یترین نیروهای تغییردهنده
یشوند و نقش مهمی را در کاهش کیفیت زمی 
کاربری زمین شناخته م 
یکنند
نهای قابل کشت در اطراف شهرها ایفا م 
(Long et al. 2007: 357).بسیاری از محققین به لزوم وجود یک نظریه جامع و فراگیر برای تحلیل تغییر کاربری
تها و مسائلی که در راستای دستیابی به این رویکرد جامع باید مد نظر
زمین اشاره کردهاند و تعدادی از آنها اولوی 
قرار گیرند را شناسایی کردهاند .المبین و همکاران از جمله افرادی هستند که به مسائل زیر به عنوان مهمترین مسائل
و چالشها برای دستیابی به یک نظریه جامع و فراگیر برای کاربری زمین اشاره کردهاند:
الف) در نظر گرفتن رفتار مردم و جامعه و روابط دو سویه آنها با کاربری زمین و دخیل کردن آنها در پروسه تغییر
کاربری زمین،
ب) انجام تحلی 
لهای مربوط به کاربری زمین در سطوح مختلف فضایی و زمانی با در نظر گرفتن مردم و محیط
زیست و
لها به منظور در نظر گرفتن چارچوبی که در آن زمین ،مردم و محیط زیست با
ج) توجه به چند زمانه بودن تحلی 
یکدیگر تعامل دارند (.)Lambin, 2006: 1-8
 ضرورت بررسی تغییر کاربری اراضی شهریگسترش فضایی شهرها و ادغام اراضی پیرامون آنها ،یکی از پیامدهای مهم شهر نشینی شتابان است .امروزه اهمیت و
بررسی و تحلیل تغییر کاربری زمین در مقیاس جهانی ،منطقهای و محلی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است
به گونهای که هدف اصلی در آن ،بهینه سازی استفاده از زمین است .این تبدیل کاربری زمین به موضوعاتی مربوط
یدهد .پایداری سیستم زمین با فشارهای بشر در
یشود که سیستم زمین را به شکلهای مختلف تحت تأثیر قرار م 
م
معرض تهدید است .ریشه این تهدیدات را میتوان در تصمیمات انسانی و تعامل و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این
تصمیمات در محیط زیست دانست .پیچیدگی تصمیم گیری انسانی و متناسب نبودن آن با سیستم اجتماعی و
اقتصادی باعث تهدید توسعه پایدار شده است .اهمیت زمین و توسعه آن رابطهی مستقیمی با افزایش جمعیت ،رشد
یهای تجاری و صنعتی در نواحی درون شهری و
شهرنشینی و میزان پراکندگی شهرها دارد .گسترش کاربر 
یهای مسکونی در شهر تا شهرکهای طراحی شده که در فقدان نظام متمرکز برنامهریزی کاربری زمین شکل
کاربر 
یگیرند موجب تغییرات نسبت سریع در
یهایی که زنجیره وار تحت تأثیر یکدیگر شکل م 
گرفتهاند و دیگر کاربر 
یهای
یگردد .این تغییرات موجب تبدیل اراضی غیر شهری به کاربر 
توزیع کاربریها و قابلیت اراضی در شهرها م 
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یدهد .برنامهریزی
مسکونی ،تجاری و صنعتی است ،عالوه بر آنکه در همان زمان شهر اصلی را تحت تأثیر قرار م 
تهای
ینماید .به طور کلی مشخص شده است که نیروهای طبیعی و فعالی 
برای آینده شهر را دچار تغییر و تحول م 
یباشند.
سهای محلی و جهانی م 
انسانی دو فاکتور اصلی در ایجاد تغییرات در کاربری اراضی و پوشش زمین در مقیا 
یباشند.
تهای انسانی بسیار ناچیز م 
باید مدنظر داشت که در فواصل زمانی کوتاه نیروهای طبیعی به نسبت تأثیر فعالی 
بنابراین توجه به فعالیتهای انسانی در ایجاد تغییر در کاربری اراضی از اهمیتی دو چندان برخوردار است .در بین
تهای انسانی یکی از مهمترین تغییرات ،تغییر کاربری زمین به فرم شهری م 
فعالی 
یباشد.
یتوانند به مدیران و برنامه ریزان کمک کند تا عوامل مؤثر
شناسایی و کشف این تغییرات در منطقه  1شهر تهران م 
در کاربری و پوشش اراضی را شناسایی کرده و از آن در سطوح مختلف برنامهریزی استفاده نمایند .بنابراین ،بررسی
کاربری اراضی شهر موجب اصالح الگوی فضائی شهر و تعیین الگوی بهینه برای کاربر 
یهای شهری میشود .الگوی
یسازد ،تا در این راستا
بهینه زیست در جوامع شهری ،ضرورت نیاز به برنامهریزی کاربری اراضی را مطرح م 
سیاس 
تهای تنظیم و تحوالت کاربری اراضی در شهرها ساماندهی شود.
بنابراین با توجه به اینکه بین شهر و محیط زیست به عنوان بستر سکونتگاههای انسانی رابطهی پویایی وجود دارد،
یدهد
دانستن بیشتر درباره نتایج محیطی تغییرات کاربری زمین ابزار الزم برای تصمیم گیری را بدست برنامه ریزان م 
یکند روابط پیچیده بین مکانیسم الگوهای کاربری و زمینههای توسعه شهر و اثرات آن را درک کنند
و به آنها کمک م 
و نتایج چنین تغییراتی برای ارائه طرح و برنامههای شهر حائز اهمیت م 
یباشد )(pourmohammadi,2001
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
منطقه يک شهرداری تهران و ناحيه شميران جزو مطلوبترین مناطق تهران به جهت دارا بودن منابع طبيعی و ميراث
فرهنگی و تاريخی به شمار میآید .هم چنين از دير باز تا کنون مکان استقرار صاحب منصبان دولتی – حکومتی و
تهای بين المللی و ديپلماتيک بوده است .در ساليان اخير با توجه به گسترش ساخت و سازها در اين منطقه و
فعالی 
بهایی که محيط طبيعی منطقه به ويژه کوهستان البرز و رود -درهها ،را تهديد میکند ،حفظ
دست اندازی ها و تخری 
یهای منحصر به فرد بر شمرده در باال ضرورت حياتی دارد.
ویژگ 

یها و در راستای تشويق و ترغيب
با در نظر گرفتن اقبال مردم و ساکنان شهر و به منظور بهره مندی از اين ویژگ 
یهای برنامه ريزی شده ،استفاده بهينه و
سازندگان ،سرمايه گذاران و کليه افراد مشارکت کننده به سرمايه گذار 
مطلوب از اين امکانات ،در نهايت به هدف زنده کردن و احياء هويت منطقه منجر خواهد شد.
یترین نقطه تهران بزرگ در دامنههای جنوبی رشته کوههای البرز قرار گرفته است.
شهرداری منطقه يک در شمال 

از شمال :ارتفاعات  00 18متر و حريم
ازجنوب :بزرگراه شهيدچمران (تا دوراهی هتل آزادی) و بزرگراه مدرس – شهيد بابايی تا بلوار نيروی زمينی
از غرب :اراضی اطراف رودخانه درکه
از شرق :جاده لشکرک و پارک جنگلی قوچک
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یباشد ،مساحت منطقه بدون احتساب حريم 64
شهرداری منطقه يک دارای ده ناحيه و  26محله شهری م 
یباشد
يك لومترمربع و با احتساب حريم منطقه حدود  10 2كليومترمربع است و جمعيت آن حدود  445هزار نفر م 
).)District 1

نقشه شماره  -1موقعیت منطقه  1شهر تهران
)(District 1 Tehran

روش تجزیه و تحلیل
مدل  swotابزار برنامه ریزي تحلیلی و استراتژیکی است .منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش از
طرفی باید قوتها و فرصتهاي سیستم را به حداکثر برساند و از سوي دیگر ضعفها و تهدیدها را به حداقل کاهش
دهد .این منطق اگر درست به کار رود ،نتایج بسیار خوبی براي انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخش خواهد داشت.
(حکمت نیا و موسوي .) 293 : 1385 ،در واقع ،تحلیل قوتها و ضعفها در محیط درونی و فرصتها و تهدیدها از محیط
یتواند یک
یپردازد .از این رو این مدل م 
بیرونی ،جریانی نظاممند است که به ارائه پشتیبانی براي تصمیم گیري م 
تهای الزم براي تناسب میان عوامل داخلی و
مرحلۀ اولیه از یک تحلیل با هدف نهائی ارائه دهد و به اتخاذ سیاس 
خارجی بپردازد (Kajanus, 2000: 718).با این وجود براي موفقیت در انجام روش  swotالزم است که شناخت
خوبی در مورد وضعیت موجود و روندهاي حاکم وجود داشته باشد .از این رو تحلیل  swotدارای دو مؤلفه اصلی
به شرح زیر است:
الف) شاخصهای شرایط درونی ( :)IFASکه توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف میشوند.
ب) شاخصهای بیرونی ): (EFASکه از طریق تهدیدهاي موجود و فرصتهاي ناشناخته توصیف میشود.
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یها
جدول ( )1ماتریس  swotو نحوه تعیین استراتژ 

)Source: (ettekhari ,& mahdavi,2006: 9

یافتههای پژوهش
هدف این مرحله شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت داخلی محدوده مورد مطالعه است؛ یعنی جنبههایی که در
یباشد .از این رو در این
دستیابی به اهداف تغییر کاربری اراضی شهری زمینههای مساعد یا بازدارنده دارد مد نظر م 
تها و تهدیدهای تغییر کاربری اراضی منطفه  1شهر تهران به شرح
قسمت از پژوهش ،نقاط ضعف و قوت فرص 
یگیرند.
جدول شماره  2و  3مورد ارزیابی قرار م 
جدول شماره ( :)2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

رتبه

وزن

امتیاز

نقاط قوت ()S
یهای مورد نیاز
 -امکان استفاده از اراضی بایر مناسب جهت ساخت کاربر 

2

0/50

0/1

 -وجود کاربریهای مرتبط با گردشگری و گذران اوقات فراغت در سطح منطقه

3

0/ 07

0/ 21

 -وجود محوطهها و پهنههای وسیع کوشکها و کاخها در سطح منطقه

2

0/50

0/1

 -وجود باغات و فضاهای سبز وسیع در سطح منطقه

2

0/50

0/1

 -وجود کاربریهای پر تعامل در راستههای اصلی (شریعتی و ولیعصر) و ایجاد سرزندگی در آنها

3

0/ 07

0/ 21

 -امکان استفاده از عوارض طبیعی منطقه در جهت بهبود دید و منظر

2

0/50

0/1

 -غلبه کاربری مسکونی و دیپلماتیک در منطقه

3

0/ 07

0/ 21

 -موقعیت ویژه محیطی منطقه به دلیل قرار گرفتن در باال دست تهران

2

0/50

0/1

 -توان درآمد زایی باالی شهرداری منطقه به علت نوسازی و فروش تراکم

2

0/50

0/1

نقاط ضعف ()W
یهای شهری مجاور
 -ناسازگاری کاربری اراضی وسیع نظامی با سایر کاربر 

2

0/50

0/1

 -کمبود تسهیالت و خدمات رفاهی در تفرجگاههای منطقه

2

0/50

0/1

 -عدم تناسب سازههای منطقه با پتانسیل باالی لرزه خیزی شهر تهران

3

0/ 07

0/ 21

 -کمبود فضاهای باز از قبیل پارک و فضاهای سبز گسترده

2

0/50

0/1

 -عدم هماهنگی و ارتباط بصری بین بناهای قدیمی و جدید

3

0/ 07

0/ 21

تهای فشرده فرسوده در هسته تاریخی منطقه
 -وجود تراکم باالی مسکونی و باف 

4

0/1

0/4

 -بلند مرتبه سازی در مکانهای نامناسب از جهت توپوگرافی ،دسترسی و خدمات عمومی

3

0/ 07

0/ 21

1

2/ 56

جمع کل

Source: authors

جدول شماره ( :)3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (فرصت و تهدید )EFE

رتبه

وزن

امتیاز

تها ()O
فرص 
یهای عمومی مورد نیاز منطقه
 -امکان تبدیل اراضی نظامی و پادگانها به کاربر 

1

0/80

0/80
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شهای گردشگری و
 -تمایل به سرمایه گذاری در منطقه و امکان هدایت این سرمایهها به بخ 

1

0/80

0/80

 -امکان کسب درآمد از طریق عوارض نوسازی و بلند مرتبه سازی

2

0/61

0/ 32

 -امکان طراحی و ساماندهی فضاهای تفرجگاهی در منطقه به عنوان مراکز اصلی تفرجی

1

0/80

0/80

کاربریهای تفریحی

تهدیدها ()T
1

0/80

0/80

 -آشفتگی در ضوابط و مقررات تراکم

1

0/80

0/80

 ساخت و ساز بی رویه و بدون ضوابط شهرسازی -از بین رفتن فضاهای تاریخی و فرهنگی در اثر عدم نگهداری

1

0/80

0/80

شهای غنی منطقه به دلیل گسترش ساخت و سازها
 -نابودی باغات و پوش 

2

0/61

0/ 32

یهای شهری
 -عدم توجه به طرفیت برد اراضی ،محیط و منابع در کاربر 

1

0/80

0/80

 -اتکا درآمد شهرداری به درآمد حاصل فروش تراکم در چند سال اخیر

1

0/80

0/80

1

1/ 28

جمع کل

Source: authors

جدول شماره ( :)4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
شهای مطالعات ماتریس SWOT
بخ 

عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

جمع کل

2/ 56

عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
1/ 28

Source: authors

دستاورد علمی پژوهشی
بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی جمع کل هر ستون محاسبه شده است .عدد  تسدب 

آآ آآآم هد

ت و تهدیددد 1/ 28 )EFE
ی (فرصت ت
ل خ جرا ی ی
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  2/ 56 )IFEاست و عدد بدست آم ماوع هد لل لل
یشود و در نتیجه گیری
است .عدد  2/5به عنوان عدد متوسط در تجزیه و تحلیل مدل ( swotسوات) در نظر گرفته م 
یتوان گفت چون عدد بدست آمده بیشتر از عدد  2/5است نشان دهن هد
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEم 

غلبهههی

نقاط قوت بر نقاط ضعف است .و در نتیجه گیری عوامل خارجی (فرصت و تهدید  )EFEچون عدد هدمآ تسدب     
یتوان گفت که تغیی براک ر ر را ی ا رد یض
کمتر از عدد  2/5است نشان دهنده غلبهی تهدیدها بر فرصتها است و م 
منطقه  1شهر تهران از نظر نقاط قوت مناسب است و امکانات زیادی را ب یغت یار ی راد یربراک ر د هجوت اب اما  هب        
یدهددد که
یها در این چند سال اخیر در منطقه  1شهر تهران صورت گرفته است نتایج نشان م مم 
تغییراتی که در کاربر 
یگیرد.
تهدیدهای زیادی منطقه  1را در بر م 
یهای تغییر کاربری اراضی منطقه  1شهر تهران
جدول شماره ( .:)5استراتژ 

−
−
تهاO
فرص 

T

یهای SO
استراتژ 
تقویت هویت طبیعی موجود و حفظ عناصر طبیعی در راستای

 −کاهش کاربری اراضی وسیع نظامی به دلیل ناسگاری

حفظ ،بازسازی و ارتقای کیفیت محیط زیست

 −حفاظت از عناصر تاریخی و یادگارهای ذهنی

توسعه پایدار
−

تهدیدها

نقاط قوت S

نقاط ضعف W
یهای WO
استراتژ 

یهای شهری مجاور
با سایر کاربر 

گسترش مراکز تفرجگاهی و گردشگری منطقه
یهای ST
استراتژ 

 −کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر استاندارد

 −کاهش انگیزه تمایل موجود برای سکونت و سرمایه گذاری در
زمینه ساخت و ساز مسکونی
یها
 −تدوین برنامه راهبردی تأمین درآمد جدید برای شهردار 

یهای WT
استراتژ 

 −برنامه راهبردی کنترل ساخت و سازها و حفظ و
ایمنی
 −تضعیف نقش و گرایش به سکونت و سرمایه گذاری
در احداث مسکن

 −کنترل افزایش جمعیت در منطقه

 −تقویت نقش دیپلماتیک و فعالیتهای مقیاس ملی ،بین

Source: authors

المللی و ایجاد فضاهای برتر
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جمع بندی و نتیجه گیری
هدف از مطالعات کاربري زمین ،توجه به حقوق عمومی در استفاده از اراضی شهري ،هدایت اضافه ارزش زمین در
یهای شهري و استفاده بهینه از اراضی موجود در جهت
جهت منافع و رفاه همگانی و توزیع متناسب کاربر 
پاسخگویی به نیازهاست.
در منطقه یک ،کاربري مسکونی ،به عنوان زمینه و بستر ،تمامی سطح منطقه را فراگرفته و بر سایر عناصر غلبه دارد.
این نظام مسکونی در سالهاي اخیر دچار تغییر و تحوالتی شده است و در بین نواحی منطقه نظم گذشته آن برهم
خورده است .نحوة توزیع ساختمان برحسب طبقات و به ویژه بلندمرتبهها نظام فضایی خاصی را پدید آورده است
که بر غالب عناصر شهري دیگر غلبه یافته و ساختار منطقه را از باغشهر به شهر فشرده مبدل ساخته است .بررسی
روند تغییرات کاربري زمین در منطقه یک نشانگر افزایش ساخت و ساز در منطقه است که منجر به ادامه روند
یشود .برخورد صحیح با این روند مستلزم شناسایی
یهای خدماتی م 
کاهش سرانههای کاربري فضاي سبز و کاربر 
عوامل مؤثر بر ایجاد چنین روندي است ،در تحقیق حاضر عامل اقتصادي مرتبط با افزایش قیمت زمین و ساختمان
به عنوان عامل مؤثر بر این روند بررسی و ارتباط مستقیم بین افزایش قیمت زمین و ساختمان و تغییرات کاربري
یهای الگوی کاربری اراضی منطقه  1شهر تهران به
یتوان به مهمترین ویژگ 
اراضی منطقه یک نشان داده شد که م 
شرح زیر اشاره کرد:

 .1بیشتر بودن تعداد ساکنان کنونی منطقه نسبت به سقف جمعیت پذیری پیشنهادی طرح جامع (ساماندهی) برای
آن
 .2بیشتر بودن تراکم (خالص و ناخالص) جمعیتی در منطقه در قیاس با مقادیر پیشنهادی برای آنها در طرح فوق
الذکر و به تبع آن ،تنزل سرانههای خدماتی و مسکونی در منطقه نسبت به سرانههای پیشنهادی طرح جامع
 .3عدم تحقق بخشی از کاربریهای پیشنهادی طرح جامع (فرمانفرما) و طرح جامع (ساماندهی) برای منطقه
 .4گرایش به ساخت و ساز (مسکونی و غیرمسکونی) در تراکمهای ساختمانی بیشتر از تراکم پیشنهادی طرح جامع
 .5عدم رعایت همجواری های پیشنهادی طرح جامع و تداخل و همجواریهای ناسازگار در برخی قسمتهای منطقه
 .6عدم تکمیل شبکههای ترافیکی و رعایت ضوابط زیست محیطی
 .7عدم ابالغ طرح جامع (ساماندهی) به شهرداری منطقه و فقدان طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات مالک عمل
متناسب با آن
 .8فقدان جامع نگری در گسترش کالبدی منطقه و رعایت مکانیکی برخی ضوابط و مقررات و گسترش بدون برنامه
برخی قسمتهای منطقه
 .9استفاده از ابزار تغییر کاربری به عنوان یکی از عناصر مدیریت شهری
-. 10عدم کفایت ضمانتهای اجرایی ضوابط و مقررات مالک عمل برای جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی
. 11عدم رعایت ضوابط و مقررات مالک عمل در تغییر کاربری بخشی از اراضی یک کاربری به کاربری دیگر (مث ًالًال
مسکونی به تجاری)
. 12ناکافی بون امکانات و اختیارات شهرداری و عدم همراهی کافی سایر سازمانها و نهادهای ذیربط

911 ...بررسی تغییر کاربری اراضی شهری
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