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 چکیده

توسعه فیزیکی شهر فرایندي پویا و مداوم است که اگر سریع و بی برنامه باشد ، عـالوه بـر ایـن کـه ترکیـب      

مناسبی از فضاهاي شهري به وجود نخواهد آمد و تغییرات کاربري اراضی شـهري در جهـت صـحیح    فیزیکی 

هدایت نخواهد شد ، مشکالت عدیده اي را در زمینه دسترسی به خدمات مختلف شهري ، دامنگیر شهروندان 

پدیـد   خواهد نمود و همچنین استفاده غیر اصولی از اراضی شهري اثـرات مخربـی را در محـیط زیسـت نیـز     

  .خواهد آورد 

تفاوتهایی را با شهرهاي دیگر نشان می دهـد و  ،  ژهیو ییایجغراف تیموقعدر این میان ، شهر تهران به علت 

 یو مقررات به همراه عدم انطباق و هماهنگ نیقوان یینارسا. دارد  يشتریب تیآن اهم نیزم يکاربر راتییتغ

 یعـدالت  یرشد و توسعه آن را مخدوش و ب ي، الگوها تهران يمنطقه با توسعه شهر یعیطب يها رساختیز

  . نموده است  دیرا تشد یشرق -یو غرب یجنوب -یدر مناطق شمال ییفضا

نظر سکونت اقشار با  منطقه یک شهرداري تهران ، به دالیل شرایط اکولوژیکی و موقعیت مناسب، به ویژه از 

اي را در خود جاي داده و تغییرات  قابل مالحظهدرآمد باالي جامعه نسبت به سایر مناطق شهر، جمعیت 

از این رو ، سوال هاي تحقیق حاضر این . کاربري زمین این منطقه به نسبت بیشتر از سایر مناطق بوده است 

بوده است که در روند تغییرات کاربري اراضی منطقه یک شهرداري تهران ، تغییرات کاربري هاي خدماتی 

است و کدام عوامل در شکل گیري نظام کنونی کاربري اراضی منطقه یک و فضاي سبز  چگونه بوده 

  شهرداري تهران تاثیر بیشتري داشته اند ؟

براي شناسایی روند تغییرات و الگوي کالن  کاربري اراضی منطقه یک ؛ مساحت ، سرانه و درصد سهم هر 

 و مقایسه گردید که در نتیجهبررسی  1388تا  1370یک از کاربري ها  از مساحت منطقه ، در سالهاي 

گرایش به ساخت و ساز و کاهش سرانه هاي کاربري هاي خدماتی و کاربري فضاي سبز در منطقه مورد 

  . مطالعه وجود دارد 
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از آنجا که بررسی صحیح تغییرات کاربري اراضی ، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر این تغییرات است ، تـاثیر  

زایش قیمت زمین و ساختمان بر تغییرات کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه بررسی عامل اقتصادي مرتبط با اف

شد که در نتیجه این عامل به عنوان مهمترین عامل موثر بر این تغییرات و شکل گیـري نظـام کنـونی کـاربري     

  . زمین منطقه نشان داده شد 

  واژگان کلیدي

  تغییرات کاربري زمین) 3ي شهر نیزم يکاربر)2منطقه یک شهرداري تهران  ) 1 

  قیمت زمین و ساختمان) 4 

  

 بیان مسئلھ  

برنامه ریزي کاربري اراضی شهري به معناي استفاده بهینه و مطلوب از اراضی براي فعالیتهـا و عملکردهـاي   

ـ   طوریکـه در  ه مختلف شهري، همواره از بحثهاي اساسی در برنامه ریزي شهري و شهرسازي بوده اسـت ، ب

ادبیات شهري بسیاري از کشورها از جمله انگلستان در خیلی از مواقع برنامه ریـزي شـهري را مسـاوي بـا     

  . برنامه ریزي کاربري اراضی می دانند 

. تغییرکاربري اراضی هم می تواند نتیجه هدایت رشد و توسعه و هـم عـدم هـدایت رشـد و توسـعه باشـد       

واند از خسارت وارد شدن به بهتـرین زمـین هـا ، از بـین رفـتن مشـاغل       برخورد درست با این پدیده می ت

کشاورزي ، ویرانی چشم اندازهاي طبیعی،و بهره برداري بیش از اندازه از آب هـاي زیـر زمینـی جلـوگیري     

  .کند و عدم برخورد با این پدیده خود می تواند باعث هجوم مردم از شهرها به نواحی حاشیه اي شود 

توان چنین بیان کرد که توسعه فیزیکی شهر فرایندي پویا و مداوم است که اگر سریع و بی درواقع ، می 

برنامه باشد ، عالوه بر این که ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهاي شهري به وجود نخواهد آمد ، بلکه 



www.shahrsazionline.com 
 

5 
 

، مشکالت عدیدهاي را در زمینه دسترسی به خدمات مختلف شهري ، دامنگیر شهروندان خواهد نمود 

  . همچنین استفاده غیر اصولی از اراضی شهري اثرات مخربی را در محیط زیست پدید خواهد آورد 

دهـد و   ینشـان مـ   گـر ید يبا شهرها یی، تفاوتها ژهیو ییایجغراف تی، شهر تهران به علت موقع انیم نیدر ا

 یو مقررات به همراه عدم انطباق و هماهنگ نیقوان یینارسا. دارد  يشتریب تیآن اهم نیزم يکاربر راتییتغ

 یعـدالت  یرشد و توسعه آن را مخدوش و ب يتهران ، الگوها يمنطقه با توسعه شهر یعیطب يها رساختیز

  . نموده است  دیرا تشد یشرق -یو غرب یجنوب -یدر مناطق شمال ییفضا

نظر اقشـار بـا درآمـد     ب به ویژه از یکی و موقعیت مناسمنطقه یک شهرداري تهران،  به دالیل شرایط اکولوژ

اي را در خود جاي داده و  تغییرات کـاربري   باالي جامعه نسبت به سایر مناطق شهر، جمعیت قابل مالحظه

 216467به گونه اي که جمعیـت ایـن منطقـه از    . زمین این منطقه حدوداً بیشتر از سایر مناطق بوده است 

در .افزایش یافته است 1385نفر در سال  372758و  1375نفر در سال249676به  1365نفردر سال 

در یک ، به ویژهکاربري هاي خدماتی و فضـاي سـبز،    بر بررسی تغییرات کاربري اراضی منطقه ،تحقیق این

ساختار باغشـهري  .که در این دوره تغییرات بیشتر بوده است ، تاکید شده است،1388تا1370فاصله زمانی 

، شناخت دگرگونیهاي کاربري زمین را مهم و حساس شهر تهراناین منطقه وفاصله آن از کانونهاي خدماتی 

به تجزیـه و تحلیـل   منطقه یک حاضر به دنبال آن است که با توجه به عوامل کالبدي در و تحقیقکرده است 

  . بپردازد منطقه  تغییرات کاربري زمین این

  

  

  : تحقیقسؤاالت
  :زیر است  سؤاالتتحقیق حاضر پاسخگویی به  ، تالشبا توجه به موضوع و مسائلی که مطرح گردید
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، تغییرات کاربري هاي خدماتی و فضاي  روند تغییرات کاربري اراضی منطقه یک شهرداري تهراندر  -1

 است ؟  بوده چگونه سبز

  داشته اند ؟ تاثیر بیشتريکدام عوامل در شکل گیري نظام کنونی کاربري اراضی محدوده مورد مطالعه  -2

 :فرضیات تحقیق 

در منطقه  کاربریفضاي سبز خدماتی و کاربري هاي افزایش گرایش به ساخت و ساز و کاهش سرانه هاي -1

  . مورد مطالعه وجود دارد 

در شکل گیري  عاملمهمترین  مرتبط با افزایش قیمت زمین و ساختمان به نظر می رسد عامل اقتصادي -2 

  .  نظام کنونی کاربري زمین محدوده مورد مطالعه است 

 :اھداف تحقیق 

  : اهداف کلی-1

  . مورد مطالعه  براساس نظام کاربري ها  منطقهتعیین هویت اصلی :  الف 

  . موردمطالعه  منطقهشناسایی تغییرات و الگوي کالن کاربري اراضی در سطح  : ب

  :اهداف ویژه -2

  . تعین موقعیت و میزان و کارکرد هر یک از کاربریها در این محدوده : الف  

                      بررسی توانهاوتنگناهاي ناحیه جهت برنامه ریزي صحیح در تغییرات آتی                                : ب  

  . منطقهکاربري اراضی 

 :   روش تحقیق

. بوده است  نیزم يکاربر راتییمطالعه ، تغ یاصل نهیتهران و زم يشهردار کی، منطقه  یجامعه مورد بررس

فرادست  ي، داده ها و اطالعات الزم ، از طرح ها یمحدوده مطالعات يموضوع و گستره  تیبا توجه به ماه

و  يو معاونت شهرساز يزی، مرکز آمار ، نقشه ها و اطالعات موجود در مرکز مطالعات و برنامه ر
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 دگاهیداده ها در چارچوب د لیو تحل هیشد و تجز هی، ته کیمنطقه  يتهران و شهردار يشهرداریمعمار

 . استفاده شده است یلیتحل -يو از روش اسناد يکاربرد قیلذا نوع تحق.  صورت گرفته است  یستمیس

  

 ویژگی ھای کلی  منطقھ یک

مورد مطالعه ، با قرار گرفتن در عرض جغرافیایی باالتر و ارتفاع بیشتر، تحت تاثیر عامل کوهستان از  منطقه

مورد مطالعه داشته و  منطقه کننده در شکل گیري این عامل تاثیري تعیین. باشد اقلیم مساعدي برخوردار می

از طرفی دیگر، محدودیت عوامل . دردهه هاي اخیرانگیزه مهمی براي حضور اقشار مرفه تهرانی بوده است

هاي فعال و از طرفی باالبودن شیب  شناسی وگسل وضعیت توپوگرافی ، زمین و عناصر فیزیکی و طبیعی

سریع و بوجود آورده است که گسترش وساز  عمومی این منطقه محدودیتی را بطور طبیعی براي ساخت

  . پذیري آن را تشدید نموده است نبود برنامه مناسب توسعه شهري در این مکان، آسیب

  1385تا  1365جمعیت و وسعت منطقه یک در سالهاي

  

  1385و1375و1365مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن، نتایج تفصیلی شهر تهران،: ماخذ 

به به  1375نفر در هکتار بوده است که در سال  57تراکم جمعیتی ناخالص منطقه یک   1365در سال 

متراکم ترین   1365در سال  .نفر در هکتار رسیده است  08/83به  1385نفر در هکتار و در سال  67

نفر در هکتار  126نیز با  1375نفر در هکتار بوده است که در سال  142با  8ناحیه منطقه یک ، ناحیه 

بیشترین تغییرات . همچنان متراکم ترین ناحیه بوده است  و سایر نواحی تراکمی نزدیک به هم داشته اند 

  1385  1375  1365  مشخصات کلی

  379962  295309  216367  )نفر(جمعیت منطقه یک 

  32/4573  89/3603  89/3603  )هکتار(وسعت منطقه یک 
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. به وقوع پیوسته است  2و  5و پس از آن در نواحی  6نیز در ناحیه 1375تراکمی درمنطقه یک در سال 

ند و در مجموع تغییرات تراکم در منطقه تغییرات منفی داشته ا 3و 8در مقابل نواحی مرکزي منطقه مثل 

  . واقعیتی که با رشد جمعیت آن نیز سازگاري دارد . درصد بوده است  19مثبت و در حدود 

  .تراکم ترین ناحیه منطقه بوده استنفر در هکتار همچنان م 30/153با  8نیز ناحیه  1385در سال 

  خالصه اطالعات جمعیتی منطقه یک

  1385  1375  شرح

  379962  295309  جمعیت

  112000  76625  خانوار

  56/2           متوسط رشدساالنه جمعیت

  36/3  8/3  بعد خانوار

  128000  73289  تعدادواحدمسکونی داراي سکنه

  15360  در دسترس نیست  تعدادواحدمسکونی خالی از سکنه

  

       25:  1386تهران ،نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري : ماخذ           
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  )درمقایسه باشهرتهران(شاخص هاي اقتصادي معرف منطقه یک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  8: 1386نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران ،: ماخذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهر تهران  منطقه یک  شاخص هاي اقتصادي

  9/32  4/31  )درصد(شاغل 

  35  8/32  )درصد(جمعیت فعال

  65  2/67  )درصد(جمعیت غیرفعال

  2/94  6/95  )درصد(نرخ اشتغال

    3/3  بار تکفل

  7/1  1/1  )درصد(کشاورزي فعالیت دربخش

  9/49  9/25  )درصد(فعالیت دربخش صنعتی

  4/66  6/68  )درصد(فعالیت دربخش خدمات

  41835000  77384000  متوسط هزینه ساالنه خانوار
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 )1385( منطقه یکهاي کالبدي معرف شاخص 

  

  8: خالصه گزارش ، 1386نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران ، طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران ، : ماخذ 

چرا که متوسط تعـداد طبقـات   . مقایسه شاخص هاي کالبدي بیانگر روند افزایش تراکم در این منطقه است 

. مسکونی و غیر مسکونی و متوسط تراکم ساختمانی و تراکم ساختمانی مسکونی باالتر از شهر تهران است 

) متر مربـع  323متر مربع در مقابل 550(ت متوسط مساحت قطعات در منطقه بسیار باالتر از شهر تهران اس

  .واین مطلب درشت دانگی قطعات را در منطقه نشان می دهد 

  

  

  توضیحات  شهر تهران  منطقه شاخص هاي کالبدي

متوسط تراکم ساختمان 

  مسکونی

 82 -83امـالك   يزیشهر تهران براساس مم يشاخص مربوطه برا  164  181

 .دباش یم) پارسل ها(

مـی    85بـرآورد سـال   شهر تهـران براسـاس   يشاخص مربوطه برا  1850000  127961  مسکونیتعداد واحد موجود

  .باشد

 82 -83امـالك   يزیشهر تهران براساس مم يشاخص مربوطه برا  24/2  90/2  متوسط تعداد طبقات مسکونی

  .دباش یم)پارسل ها(

متوسط مساحت قطعات 

  مسکونی

 82 -83امـالك   يزیشهر تهران براساس مم يشاخص مربوطه برا  214  466

  .دباش یم) پارسل ها(

  بلوك  119  95/150 ساختمانیمتوسط تراکم 

    13/2  8/2 طبقاتتعدادمتوسط

 82 -83امـالك   يزیشهر تهران براساس مم يشاخص مربوطه برا  323  550 قطعاتمساحتمتوسط

  .دباش یم) پارسل ها(
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 1375مساحت کل،سهم نسبی و سرانه انواع کاربریهاي منطقه یک در سال

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   158: 2مهندسین مشاورزادبوم ،ج: ماخذ 

    سرانه

 )درصد(سهم نسبی 

 

  

 )مترمربع(مساحت

 

 

  

 کاربري

 

 

 1375جمعیت سال

  کل  34859323  00/100  45/148

  مسکونی  15625528 82/44  54/66

  تجاري  152727  44/0  65/0

  آموزشی  480269  38/1  05/2

  عالی آموزش  1052180  02/3  48/4

  فرهنگی  930909  67/2  96/3

  مذهبی 58087 17/0  25/0

 بهداشتی و درمانی  436538 25/1  86/1

 اداري  486542  40/1  07/2

 ورزشی  84059  24/0  36/0

  ورزشی -تفریحی  744911  14/2  17/3

  پارك و فضاي سبز  1569422  50/4  68/6

  باغ  1564379  49/4  66/6

  گردشگري  131842  38/0  56/0

  نظامی و انتظامی  1097860  15/3  68/4

  پارکینگ و حمل و نقل  67028  19/0  29/0

  صنعتی -تعمیرگاه  24533  07/0  10/0

  انبار  30141  09/0  13/0

  تجهیزات شهريتاسیسات و   315296  90/0  34/1

 مسیل و کانال آب  105359  30/0  45/0

  زمین بایر  3613279  37/10  39/15

  شبکه ارتباطی  6288434  04/18  78/26
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سطح، 

سهم، 

رتبه و 

سرانه 

کاربر

هاي  ي

مختل

ف 

شهري 

منطقه 

یک 

شهردار

ي 

 تهران

 در

 سال

1381  

  )مترمربع(سرانه    )درصد(سهم از کل مساحت منطقه   )هکتار(مساحت  کاربري  رتبه

  83/55  83/41  5414/1507  مسکونی  1

  33/2  75/1  0957/63  یهاي مسکون مجتمع  2

  22/27  40/20  069/735  شبکه معابر  3

  37/16  27/12  1552/442  هاي بایر زمین  4

  34/5  01/4  4449/144  فضاي سبز  5

  09/5  82/3  5771/137  نظامی  6
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   1382:4، مطالعات کاربري زمین ، مهندسینمشاوربافتشهر : ماخذ

 
 

  31/3  48/2  5010/89  آموزش عالی  7

  82/2  11/2  1661/76  فرهنگی  8

  26/2  69/1  0391/61  الملل دیپلماتیک و امور بین  9

  21/2  65/1  5876/59  تفریحی  10

  74/1  3/1  8830/46  درمانی  11

  64/1  23/1  3911/44  آموزشی  12

  45/1  09/1  2621/39  ها  پارك  13

  40/1  06/1  0615/38  اداري  14

  05/1  79/0  4208/28  تاسیسات و تجهیزات شهري  15

  69/0  52/0  6989/18  تجاري  16

  63/0  48/0  2624/17  جهانگردي و پذیرایی  17

  58/0  43/0  5880/15  ورزشی  18

  40/0  30/0  9148/10  ها مسیل  19

  37/0  28/0  1048/10  ونقل حمل  20

  25/0  19/0  8586/6  مذهبی  21

  23/0  17/0  2320/6  خدمات اجتماعی  22

  15/0  12/0  2159/4  صنایع  23

  03/0  02/0  8234/0  بهداشتی  24

  477/133    8944/3603  جمع کل مساحت منطقه یک
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 1386منطقه یک در سالو سرانه انواع کاربري هاي درصدمساحت کل، 

  

 نوع کاربري )هکتار(مساحت درصد سرانه

 انتظامی 436/96 9/55 11/50

 باغ و باغ مسکونی 275/57 6/03 7/25

 پارکینگ و حمل و نقل 15/59 0/34 0/41

 تاسیسات و تجهیزات 41/72 0/91 1/09

 تجاري 51/72 1/13 1/36

 خدمات عمومی 324/90 7/10 8/55

 زمین هاي بایر و ساخته نشده 447/93 9/79 11/79

 صنعتی و کارگاهی 40/35 0/88 1/06

 فضاي باز و تفریحی 163/43 3/57 4/30

 فضاي سبز و پارك 173/96 38/0 4/58

 دیپلماتیک-کاربري ویژه 62/22 1/36 1/64

 کشاورزي و دامداري 0/78 0/02 0/02

 مسکونی خالص  1620/93 35/44 42/66

 مسکونی مختلط 36/47 0/80 0/96

 اداري 54/22 1/19 1/43

 معابر 826/55 18/07 21/75

 جمع 4573/32 100/00 120/35
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 اقتصاد وكاربري زمین شھري  

نرخ رشد متعلق بـه   نیاجاره مسکن، باالتر متیو ق یمسکون يربنایز ن،یزم متیق يسه عامل اقتصاد انیدر م

درصـد بـوده کـه    26/5اجاره مسکن در طـول دوره   متینرخ رشد ساالنه ق نیانگیم. اجاره مسکن بوده است

آهنـگ  . درصد است 22/7 یمسکون يربنایز متیو ق) درصد 24/9( نیزم متیبرتر از نرخ رشد مربوط به ق

 77از سال  یاجاره مسکن بوده ول متیپرشتاب تر از ق 77تا سال  یمسکون يربنایو ز نیزم متینرخ رشد ق

  . گرفته و بر شدت آن افزوده شده است یشیپ گریاجاره مسکن نسبت به دو عامل د متیق

نرخ رشـد   نیانگیم. بوده است ییالیمسکن آپارتمان برتر از مسکن و متینرخ رشد ق ،یمسکون يربنایز در

درصد در طـول دوره بـوده کـه کشـش     20/2 ییالیدرصد و مسکن و 23/1یمسکن آپارتمان متیساالنه ق

به مسـکن   متمتعلقینرخ رشد ق يبرتر زیدر اجاره مسکن ن. دهد یرا نشان م یآپارتمان مسکون متیباالتر ق

مورد بحـث   يمتهایق انیدرصد در م 26/7را با  متینرخ رشد ساالنه ق نیانگیم نیاست که باالتر یآپارتمان

  .داشته است

  )هزار ریال( 1370-1380منطقه یک در سالهاي میانگین ساالنه قیمت زمین 

137

0  
137

1  
137

2  
137

3  
137

4  
137

5  
137

6  
137

7  
137

8  
137

9  
138

0  

  سال

     

  شرح

609  689  796  846  
135

3  
201

4  
241

9  
236

7  
252

3  
377

2  
538

5  
ــه منطق

1  
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   1371-1380مقایسۀ درصد تغییرات قیمت زمین شهر تهران و منطقه یک در دوره 

1370  1371  1372  1373  1374  1375  1376  1377  1378  1379  1380  
  سال

  شرح     

  شهرتهران  3  3/30  6  6/7  1/3  5/38  5/59  16  -  -  -

  1منطقه  2/35  5/49  6/6  -1/2  1/20  6/53  55  3/6  4/14  2/1  -

  

-1379-1388(یـک مقایسه میانگین ساالنه قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی شهر تهـران و منطقـه   

 )هزار ریال)(1372

 سال 1388 1379 1372

 شهرتهران 16440 2251 516

 1منطقه 26019 3648 873

  

 :ھا  جمع بندي و بررسي فرضیھ

ي و بررسـی  نتیجه گیـر در راستایر با این مقدمات، و به اتکاي مباحثی که در فصلهاي قبل انجام شد، موارد زی

  :ارائه می شودفرضیه هاي تحقیق 

. دانسـت  شـهر در یمطلوب زندگ طیمح کیبه وجود آورنده  یاصل ياز مؤلفهها توانیرا م یخدمات يفضاها -

بـه شـهروندان،   .. و یورزشو یفرهنگ ،یحیتفر ،یدرمان ،یخدمات گوناگون آموزش ائهبا ار یخدمات يهایکاربر
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 يشهر تنها مجموعها رایز ، کنندیم لیتبدیمطلوب زندگ تیفیو با ک یمسکون ستیقابل ز طیمح کیشهر را به 

ـ قا يشهر یخدمات يفضاها يبرا يژهایو نقشهمواره يشهر يزیبرنامهر نرو،یازا. ستیاز خانه و مسکن ن  لئ

  . شودیم دیتتأکیخدمات و جمع نیتناسب ب تیاست و بررعا

 يهـا یکاربر نـه یدر زم کیـ در سـطح منطقـه    یخـدمات  روند تغییرات کاربري هـاي یو بررس نیبه منظور تخم

در دوره زمـانی  هـا یکاربر نیا يسرانهها تغییرات ،یو ورزش یفرهنگ ،یحیسبز، تفر يفضا،  ی،درمانیآموزش

بررسی و برمبناي جمعیت تخمینی و سرانه هاي پیشنهادي طرح جامع جدید شهر تهران ،  1387تا  1370

جداولی در فصل چهارم ارائه شد که نتایج آن  در  1400کمبود کاربري هاي خدماتی و فضاي سبز تا سال 

  .آمده است 

به منظور بررسی تغییرات کاربري اراضی منطقه یک ، مساحت و سرانه هر یـک از کـاربري هـا در سـالهاي     

 : در ذیل آورده می شود  1386و  1381، 1375

  :  مسکونی کاربري•

قـه،  درصـد از مسـاحت منط   82/44هکتـار یعنـی   5/1562کاربري مسکونی با اختصـاص   1375در سال 

 54/1507بـه مساحت این کـاربري   1381بیشترین سطح ازمساحت منطقه یک را شامل می شد که درسال

هکتار افزایش یافته و با اینکه سهم ایـن کـاربري    4/1657مساحت این کاربري به  1386هکتار و درسال 

. درصد کاهش یافته است ، اما این کاربري همچنان کاربري غالب منطقـه اسـت    24/36ازمساحت منطقه به

متر مربـع و در   83/55به  1381در سال متر مربع بوده که  54/66سرانه کاربري مسکونی  1375در سال

مقایسه شاخص هاي کالبـدي  منطقـه یـک بیـانگر     .متر مربع کاهش یافته است  62/43به  1386سال 

چرا که متوسط تعداد طبقات مسکونی و غیـر مسـکونی و متوسـط    . روند افزایش تراکم در این منطقه است 

 . تراکم ساختمانی و تراکم ساختمانی مسکونی باالتر از شهر تهران است 
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  :  اربري معابرک•

مساحت این کاربري ، 1375در سال قرار دارد های، در رتبهدوم کاربرشبکه معابر منطقه ،یمسکون يپس از کاربر

 1381درصد از مساحت منطقـه را دربـر مـی گرفتـه اسـت و در سـال        04/18هکتار بوده است که  84/628

درصـداز مسـاحت منطقـه افـزایش یافتـه اسـت و در سـال         40/20هکتار و069/735بهمساحت این کاربري 

وجـود  . از مساحت منطقه رسیده اسـت  درصد  07/18و هکتار  55/826حدودمساحت این کاربري به 1386

بـاال در سـطح منطقـه، نشـانگر      لیاتومب تیوجود نسبت مالک رغمی،علمعابر به شبکه هایکاربر يدرصد 20سهم 

 تـا متر مربع بـوده اسـت کـه     78/26سرانه این کاربري  1375در سال  .باشدی مي نوع کاربر نیکمبود سطح ا

  .        کاهشیافته است متر مربع75/21به  1386سال 

  :  کاربري نظامی•

منطقـه بـه    یاز اراضـ ی عیوس بخش افتنیاختصاص  ن،یمصرف زم یاز جنبه چگونگ کیمنطقه  يهای ژگیاز و

،  1381درصـد از مسـاحت منطقـه ودر سـال     15/3هکتار و 78/109،  1375در سال .  استی نظام يکاربر

به ،  1386درصد از مساحت منطقه به کاربري نظامی اختصاص یافته است و در سال  82/3هکتار و 57/137

 درصد از مساحت منطقه افزایش یافته است، این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده است 55/9هکتار  و 96/436

جزء کاربري مزاحم بوده ) مسلح يروهاین يبه جز ادارات ستاد( که طبق طرح جامع شهر تهران ، کاربري نظامی

 50/11به 1386مترمربع بوده که تا سال   68/4،  1375سرانه این کاربري در سال. و باید از شهر خارج شود 

  .  مترمربع افزایش یافته است 

  : و پارك  کاربري فضاي سبز•

درصـد از مسـاحت منطقـه و در سـال      50/4هکتـار و  1375،94/156در منطقه یک این کاربري ، در سال 

هکتار از مساحت کل  96/173،  1386درصد از مساحت منطقه و درسال 01/4هکتار و  44/144، 1381



www.shahrsazionline.com 
 

20 
 

ه ایـن  درصد از مساحت کل منطقه را در بر دارد کـ  80/3این سطح . منطقه را فضاي سبز تشکیل داده است 

بررسی روند توسعه . مقدار در مقایسه با مناطق دیگر شهرداري تهران ، رقم قابل مالحظه اي به نظر می رسد 

فضاي سبز در منطقه یک نشان می دهد که اگر چه در سالهاي اخیر از لحـاظ مسـاحت و تعـداد پـارك هـا ،      

واسـطه خـرد بـودن فضـا و عـدم      میزان فضاي سبز توسعه یافته است ، لیکن فضاهاي سبز احداث شـده بـه   

سرانه این کاربري . برخورداري از یکپارچگی کافی ، از لحاظ اکولوژیک پایدار نیستند و بازدهی اندکی دارند 

  . متر مربع کاهش یافته است  58/4به  1386که تا سال بوده مربع متر 68/6، 1375در سال 

  :  کاربري زمین هاي بایر و ساخته نشده•

موجود و چه بـه  ي تراکم ساختمانها شیچه به صورت افزا يگستردها يساخت و سازها ریاخدر چند سال 

منطقه از جمله شهرکنفت، شهرك البـرز، شـهرك    یشرق یدر نواح ژهیبه و دیجد يصورت ساخت و سازها

ولنجکصورت گرفته اسـت کـه سـاختار و     هیدر غرب منطقه در ناح نیمسکن و همچن يهای اقتدار و تعاون

هکتـار و   1375،32/361ایـن کـاربري در سـال    . منطقه را دگرگون سـاخته اسـت   کاربري اراضی الگوي

درصد از مساحت منطقـه و  27/12هکتار و  15/442،  1381درصد از مساحت منطقه و در سال  37/10

، 1375در سـال . درصد از مساحت منطقـه یـک رادربرمـی گیـرد     79/9هکتار و 93/447، 1386در سال 

  .مترمربع کاهش یافته است  79/11به  1386مترمربع  بوده که در سال  39/15اربري ، سرانه این ک

  ) : دیمراکز خر( يتجارکاربري  •

درصـد از مسـاحت منطقـه را     44/0هکتـار ،  27/15بـا مسـاحت   1375ي درسالتجارکاربري کیمنطقه  در

 1386درصد از مساحت منطقه و درسـال   52/0هکتار و  69/18به  1381دربرمی گرفته است که در سال 

 1375سـرانه ایـن کـاربري در سـال     . درصد از مساحت منطقه افزایش یافته اسـت   13/1هکتار و 72/51به

  . مترمربع افزایش یافته است  36/1به  1386مترمربع و در سال  69/0به  1381مترمربع و در سال  65/0،
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  : ي ادار يکاربر•

 يکـاربر بـه همـراه   منطقـه را   نیاز مساحت ا يادیسهم ز ک،یمنطقه  یبا توجه به بافت مسکون ، يکاربراین 

ـ ا 1375در سـال  .به خود اختصاص داده اسـت نالمللیو امور ب کیپلماتید  40/1هکتـار و  65/48ين کـاربر ی

درصد از مساحت منطقه را دربرمی گیـرد   06/1هکتار و  06/38،  1381درصد از مساحت منطقه و در سال

. درصد از مساحت منطقه رسیده است  19/1هکتار و 22/54ي به ادار يکاربرنیز مساحت  1386و در سال 

مترمربع کاهش یافته است  43/1به  1386مترمربع بوده که تا سال  07/2، 1375سرانه این کاربري در سال 

 .  

  :  نالمللیو امور ب کیپلماتید کاربري•

در .  باشدی می نالمللیو ب کیپلماتید تیباهو ییهاي کاربر ک،یمشهود و قابل ذکر منطقه  يهای ژگیاز و یکی

درصـد از مسـاحت منطقـه و در سـال     69/1هکتـار و  03/61نالمللیو امور ب کیپلماتید يکاربر 1381سال 

سرانه ایـن کـاربري در   . درصد از مساحت منطقه را در برمی گیرد 36/1هکتار و  22/62این کاربري  1386

  .                       متر مربع کاهش یافته است  64/1به 1386بوده است که تا سال  26/2، 1381سال 

  :و کارگاهی  یصنعت يکاربر•

 12/0هکتـار و  21/4و 1375ل درصد از مساحت منطقه در سا 07/0هکتار و 45/2این گونه کاربري ها با 

،  1386درصد از مساحت منطقه در سال  88/0هکتار و  35/40و  1381درصد از مساحت منطقه در سال 

ی دربرمـ منطقـه را  يتهـا یاز فعال ینـد و بخـش انـدک   ه ا به خود اختصاص دادرا از مساحت منطقه  یکم سطح

 يورود يمباد از يمنطقه، دور یو حکومت کیپلماتید ،یالقیی،یاز جمله سابقه سکونت ياریبس لیبه دال. رندیگ

و کارگاهها  عیصنا یکل طور به ن،یزم يباال متیق نیو خدمات مرتبط و همچن عیشهر، در دسترس نبودن صنا

اشـتغال و   د،یـ قابل توجه از نظر تول وبزرگ عیصنا لیدل نیمنطقه ندارند و به هم نیدر ا ینیبه مکان گز یلیتما
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متر مربع کـه تـا سـال     1375،10/0سرانه اینکاربري در سال  .است امدهیاندازه در سطح منطقه به وجود ن ای

  .متر مربع افزایش یافته است  06/1به 1386

  : کاربري تاسیسات و تجهیزات  •

هکتار  42/28، 1381درصد از مساحت منطقه و در سال  90/0هکتار و  52/31، 1375این کاربري در سال

درصد از مساحت منطقـه یـک را    91/0هکتار و 1386،72/41درصد از مساحت منطقه و در سال  79/0و 

مترمربـع   09/1بـه   1386مترمربع بوده کـه تـا سـال     34/1سرانه این کاربري 1375در سال . دربرمی گیرد 

  .کاهش یافته است 

  : یآموزش يکاربر•

 39/44،  1381درصد از مسـاحت منطقـه و در سـال    38/1هکتار و  1375،02/48این کاربري در سال 

 05/2،  1375سرانه این کـاربري در سـال   . درصد از مساحت منطقه یک را در برمی گیرد  23/1هکتار و

  . مترمربع کاهش یافته است  64/1به  1381مترمربع بوده که تا سال 

  : یفرهنگ يکاربر•

 16/76، 1381درصد از مسـاحت منطقـه و در سـال    67/2هکتار و  09/93، 1375اربري در سال این ک

 96/3،  1375سـال سـرانه ایـن کـاربري در    . درصد از مساحت منطقه را در برمی گیـرد  11/2هکتار و

  . کاهش یافته است  مترمربع 82/2به 1381مترمربع بوده که تا سال

  :ی درمان -یبهداشت يکاربر•
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 88/46،  1381درصد از مسـاحت منطقـه  و در سـال   25/1هکتار و 65/43، 1375ي در سال کاربر نیا

، 1375ســرانه ایــن کــاربري در ســال  .درصــد از مســاحت منطقــه را دربرمــی گیــرد  3/1هکتــار و

  . مترمربع کاهش یافته است 74/1به  1381مترمربع بوده که تا سال86/1

  : یورزش يکاربر•

تار هک 58/15، 1381درصد از مساحت منطقه و در سال  24/0هکتار و 4/8، 1375این کاربري در سال

بوده که مترمربع  1375،36/0ر سال سرانه این کاربري د. درصد از مساحت منطقه را دربرمی گیرد 43/0و

.                                    رسیده است  مترمربع58/0به 1381در سال  

:یحیتفر يکاربر•  

هکتار  58/59،  1381درصد از مساحت منطقه و در سال  14/2هکتار و 49/74، 1375کاربري در سالاین 

 57/3هکتار و 43/163، کاربري فضاي باز و تفریحی، 1386درصد از مساحت منطقه و در سال 65/1و

مترمربع بوده که در  17/3، 1375سرانه این کاربري در سال. درصد از مساحت منطقه یک را دربرمی گیرد 

.                                                           کاهش یافته است مترمربع 21/2به 1381سال  

 ، پذیرفتست را می توانو نتایجی که ارائه شد؛ فرضیه نخ هبه این ترتیب، بر پایه مباحث فصلهاي مربوط

.         ن فرضیه استچرا که یافته هاي این بررسی عمدتأ در تأئید ای  

منطقه  یاراض يکاربر راتییبرتغ ياقتصاد عاملتأثیر عمده نشانگر بررسی ها نشان داد که عوامل زیر  -  

:                                            مورد مطالعه بوده است  

منـاطق شـهر    انیـ است که در م يمنحصر بفرد يها یژگیو يمنطقه دارا نیا زیو مسکن ن نیزم دگاهیاز د* 

در بازار مبادالت اقتصـادي، زمـین نیـز هماننـد یـک کـاالي اقتصـادي درمعـرض         . است زیتهران کامالً متما

بـاالتر   .آورد گیرد و با افزایش تقاضا براي آن، قیمت و ارزش بیشتري به دسـت مـی   تقاضاي موجود قرار می
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 هیفروش تراکم و هجـوم صـاحبان سـرما    دهیو مسکن، پد نیزم متیومسکن، رشد ق نیزم يها متیبودن ق

 یو اجتمـاع  يمنطقه است که برمسـائل اقتصـاد   يها یژگیو نیمنطقه از مهمتر نیدر ا يبلندمرتبه ساز يبرا

 نیو مسکن که بربازار زم نیزم يها متیباال رفتن سرسام آور ق. انداخته است هیفراتر از آنسا یمنطقه و حت

را  يبوده است، تحـوالت اقتصـاد   رگذاریتأث -توان گفت در کل کشور یم یو حت -نو مسکن در شهر تهرا

هاي دیگـر   تغییر کاربريو توسعه ساخت و ساز در منطقه مورد مطالعه  منجر بهوگره زده  يبا تحوالت کالبد

 . شده است مسکونی  کاربري به

. گـذار نیسـت   حوالت و تغییرات قیمت زمین تـأثیر  می دانیم عامل زمان خود به تنهایی در ت کههمانطور* 

توان با بررسی تحوالت قیمت در طول زمان به رابطه علت و معلولی برخی از اتفاقات اقتصادي پی  بلکه می

  . برد 

کـه کـاهش    1377بـه جـز در سـال    یـک  در منطقـه  و جداول مربوط در فصل پـنجم ،   با توجه به نمودار

در بقیه سالها روند رو بـه رشـدي در قیمـت زمـین منطقـه      . باشد قبل میدرصدي نسبت به سال -1/2قیمت

و همـین طـور در   %50کـه بـیش از    1375و  1374گردد که بیشترین رونـد افـزایش در سـال     مالحظه می

  . رسد  درصد می 35و   50روند حدود  1380و  1379

هم قیمت زمـین و تغییـر رونـد در طـی زمـان       نیز به دلیل شرایط اکولوژیکی مناسب در منطقه مورد مطالعه

  .نسبت به کل شهر بیشتر می باشد 

مربوط به  هايوساز درصد از ساخت50هاي تخریب و نوسازي که حدود  در ارتباط با پروانه، یگراز سوي د

در کشور ما و منطقـه موردمطالعـه    که بایستی عنوان نمود ،باشد تخریب و نوسازي در منطقه موردمطالعه می

به تعبیري دیگر، .باشد تصمیم تخریب به سبب پایان عمر فیزیکی نبوده بلکه به سبب پایان عمر اقتصادي می

کنند، رونـد تخریـب در    هایی که موقعیت توابع ارزش زمین و ساختمان را نسبت به یکدیگر تعیین می مولفه

اه تابع ارزش ساختمانی نسبت به تابع ارزش زمین فروافتـد، تخریـب   در واقع هرگ. زنند ساختمان را رقم می
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نتیجـه واردات   در اثرات اقتصادي آن هدررفتن انرژي و مصـالح و که  گردد پذیر می به لحاظ اقتصادي توجیه

باشد کـه تغییـرات سـاختاري و تغییـرات کـاربري زمـین        می... ها در این زمینه از جمله آهن و بعضی از کاال

  . زند ا رقم میشهري ر

چرا که یافته  ،پذیرفتمی توان نیز را دوم به این ترتیب، بر پایه مباحث مربوط و نتایجی که ارائه شد؛ فرضیه

.               ید این فرضیه استیهاي این بررسی عمدتأ در تأ  

:                             نتیجھ گیری نھایی 

                                     

هـدایت اضـافه    ، توجه به حقوق عمومی در استفاده از اراضی شهري،  زمـین هدف از مطالعات کاربري 

اسـتفاده بهینـه از   و  ارزش زمین در جهت منافع و رفاه همگانی و توزیع متناسب کاربري هـاي شـهري  

  . ست اراضی موجود در جهت پاسخگویی به نیازها

عنوان زمینه و بستر، تمامی سطح منطقه را فراگرفته و بر سـایر عناصـر   ه کاربري مسکونی، بدر منطقه یک ، 

این نظام مسکونی در سالهاي اخیر دچار تغییر و تحوالتی شده است و در بین نواحی منطقه نظـم  . غلبه دارد

هـا نظـام فضـایی     نحوة توزیع ساختمان برحسب طبقات و به ویژه بلندمرتبـه . گذشته آن برهم خورده است

ا پدید آورده است که بر غالب عناصر شهري دیگر غلبه یافته و ساختار منطقه را از باغشهر به شهر خاصی ر

  .فشرده مبدل ساخته است

بررسی روند تغییرات کاربري زمین در منطقه یک نشانگر افزایش ساخت و ساز در منطقه اسـت کـه منجـر    

برخـورد صـحیح بـا    . اي خدماتی می شـود  به ادامه روند کاهش سرانه هاي کاربري فضاي سبز و کاربري ه

این روند مستلزم شناسایی عوامل موثر بر ایجاد چنین روندي است ، در تحقیق حاضر عامل اقتصادي مرتبط 

با افزایش قیمت زمین و ساختمان به عنوان عامل موثر بر این روند بررسی و ارتبـاط مسـتقیم بـین افـزایش     

  .ري اراضی منطقه یک نشان داده شد قیمت زمین و ساختمان و تغییرات کارب
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 پیشنھادھا

 توسعه کمربند سبز حفاظتی در مرز شمالی منطقه به عنوان کاربري خدماتی و فضاي سبز -

وري صحیح و پایدار از منابع موجود و ارتقاء سطح آگاهی شهروندان در استفاده از این منابع  و به  بهره  -

  ویژه منابع طبیعی از طریق تبلیغات و فرهنگ سازي عمومی 

افزایش کاربري هاي مهمی چون پارکینگ، پیاده رو و حمل و نقل عمومی به ویژه در غرب منطقه جهت  -

  سهولت دسترسی 

هاي جمعیتی  سازي ظرفیت یري از تمرکز فعالیت ها و خدمات در نقاط خاصی از منطقه و هماهنگجلوگ -

  .هاي خدماتی آن منطقه با ظرفیت

  انتقال کاربري هاي نظامی به ویژه پادگان اقدسیه از منطقه و جایگزینی کاربري هاي خدماتی  -

  سبز جهت جلوگیري از تخریب آنهاتخصیص باغ هاي منطقه به کاربري هاي عمومی و خدماتی و فضاي   -

  دره ها -استفاده از پتانسیل هاي موجود براي توسعه فضاي سبز از جمله امتداد خیابان ها، حاشیه رود -

  جلوگیري از تغییر کاربري هاي خدماتی موجود به کاربري مسکونی -

ائه تسهیالت تشویق مشارکت سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه کاربري هاي خدماتی  از طریق ار  -

  مالی و وامی

  

 


