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  در منطقه یک شهرداري تهرانزمین تغییرات کاربري بررسی 
 )1388 -1370(  

  دکتر محمد سلیمانی
  گروه جغرافیاي دانشگاه تربیت معلم تهران استادیار

  دکتر سید موسی پور موسوي
  )ع(امام حسین استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه 

   شبنم قلمی
   دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

  
  چکیده

توسعه فیزیکی شهر فرایندي پویا و مداوم است که اگر سریع و بی برنامه باشد ، عالوه بر این کـه ترکیـب فیزیکـی مناسـبی از     
آمد و تغییرات کاربري اراضی شهري در جهت صحیح هدایت نخواهد شد ، مشکالت عدیده فضاهاي شهري به وجود نخواهد 

اي را در زمینه دسترسی به خدمات مختلف شهري ، دامنگیر شهروندان خواهد نمود و همچنین استفاده غیر اصـولی از اراضـی   
  . شهري اثرات مخربی را در محیط زیست نیز پدید خواهد آورد

تفاوتهایی با شهرهاي دیگر نشان می دهـد و تغییـرات   ویژه ، تهران به علت موقعیت جغرافیایی در این میان ، شهر 
هماهنگی زیرساخت هاي انطباق و عدم  مقررات به همراهنارسایی قوانین و .  اهمیت بیشتري داردآن  زمینکاربري 

ی در منـاطق  عـدالتی فضـای  را مخـدوش و بـی    آني رشـد و توسـعه   هاالگو،  تهران توسعه شهريبا طبیعی منطقه 
  .نموده است را تشدید شرقی  -جنوبی و غربی -شمالی

نظر سکونت اقشار با درآمد باالي جامعه  منطقه یک شهرداري تهران ، به دالیل شرایط اکولوژیکی و موقعیت مناسب، بویژه از 
کاربري زمین این منطقه به نسبت بیشتر  اي را در خود جاي داده و تغییرات نسبت به سایر مناطق شهر، جمعیت قابل مالحظه

کـالن   به همین دلیل در این پژوهش هدف اصلی بر آن قرار گرفته است تا ضمن شناسایی الگوي .از سایر مناطق بوده است 
از آنجا کـه بررسـی صـحیح تغییـرات کـاربري       کاربري زمین منطقه یک شهرداري ، به بررسی تغییرات کاربري ها پرداخته و

تاثیر عامل اقتصادي مرتبط با افزایش قیمت زمین و ساختمان بر ؛ مستلزم شناسایی عوامل موثر بر این تغییرات است  اراضی ،
  موردي انجام -این تحقیق در چارچوب روش تحلیلی .مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد  ،منطقه یک زمین تغییرات کاربري

 مورد بررسی ، منطقه یک شهرداري تهران و زمینه محدوده. ازسنت هاي روش تحقیق کمی استفاده شده است  در آن شده و 
با توجه به ماهیـت موضـوع و گسـتره ي محـدوده مطالعـاتی ، داده هـا و       . بوده است  "تغییرات کاربري زمین"اصلی مطالعه

اطالعات موجود در معاونت شهرسازي و معماري شـهرداري  اطالعات الزم ، از طرح هاي فرادست ، مرکز آمار و نقشه ها و 
    .تهران و شهرداري منطقه یک  ، تهیه شد و تجزیه و تحلیل داده ها در چارچوب دیدگاه سیستمی صورت گرفته است 

هـا    براي شناسایی روند تغییرات و الگوي کالن  کاربري اراضی منطقه یک ؛ مساحت ، سرانه و درصد سهم هر یک از کـاربري 
گرایش به ساخت و ساز و کاهش سـرانه   بررسی و مقایسه گردید که در نتیجه 1388تا  1370از مساحت منطقه ، در سالهاي 

تاثیر عامل اقتصادي مرتبط با افزایش قیمت . هاي کاربري هاي خدماتی و کاربري فضاي سبز در منطقه مورد مطالعه وجود دارد 
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بررسی شد که در نتیجه ایـن عامـل تـأثیر مسـتقیم بـر ایـن        نیز اراضی منطقه مورد مطالعه زمین و ساختمان بر تغییرات کاربري
  .تغییرات و شکل گیري نظام کنونی کاربري زمین منطقه مورد مطالعه دارد

  اقتصاد شهري) 4 منطقه شهري) 3 نیزم يکاربر )2شهرداري تهران   )1: واژگان کلیدي    
  مقدمه

رشـد شـهري   .  بـوده ایـم  به شهرهاي بـزرگ   تبدیل آنها و  ي متوسطشهرها شاهد رشد سریع درچند دهه ي اخیر
از همین رو سیاسـت گـذاري   . داراي خصلتی مهارنشدنی می باشد و به همین جهت نیازمند کنترل و هدایت است 

نیها بپـردازد و از  رشد شهري ، مسئولیتی بسیارمهم و خطیر است ، چرا که از یک سو باید به برطرف کردن نابسـاما 
اجتماعی و روند ساخت و سازها از پیدایش ناهنجاریها به ویژه در ابعاد  سازمان یافته و منطقیسوي دیگر با هدایت 

  . جلوگیري نماید  کالبدي
 است، آورده پدید را فراوانی فیزیکی و اقتصادي اجتماعی، مشکالت به توسعه، رو کشورهاي در شهري سریع رشد

 غیرقـانونی،  مسـاکن  و هـا  زاغه ایجاد شهري، خدمات نارسایی و مشکالت مسکن شهرها، در فقر افزایش قبیل از

  .)29: 1388ستوده، پوراحمد،سراسکانرود، (فضاي سبز شهري کاهش و هوا آلودگی اجتماعی، بزهکاري
توسعه فیزیکی شهر فرایندي پویا و مداوم است که اگر سریع و بی برنامه باشد ، عالوه بـر   گفتدرواقع ، می توان 

این که ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهاي شهري به وجود نخواهـد آمـد ، بلکـه مشـکالت عدیـده اي را دامنگیـر       
م عـدم هـدایت رشـد و    هم می تواند نتیجه هدایت رشد و توسعه و ه زمینتغییرکاربري . شهروندان خواهد نمود 

یکـی از راه   فضایی شده و -زمین شهري موجب کارآمدي و اثربخشی کالبديتعیین مطلوب کاربري . توسعه باشد 
و ناهنجاریهـاي محیطـی   این فرایند همچنین به کـاهش  . اتالف منابع پایدار شهر است هاي حفاظت و جلوگیري از

می  اجتماعی يی به تقلیل نابسامانیهاترافیککاهش فشار  و باآب و خاك کمک خواهد بود  صدا،، هوا  هاي آلودگی
 (Wagrowski, D. M., and R. A. Hites :شـود  معرفـی  انسـانها  سالمت بر تاثیرگذار عاملی عنوان به وانجامد 
1997: (282 .   

رشد سریع جمعیت شهري و روند رو به گسترش استفاده از زمین از یک طرف و مکان گزینی نامتعادل کاربریهـاي  
درسـطوح   کارآمـد شهري و تغییرات غیر اصولی آنها ازطرف دیگر، نیاز روزافزون به برنامه ریزي شهري و مدیریت 

  .  خواهد بودمختلف شهري را ضروري کرده و مسلما اهمیت این مسئله درکالنشهرهایی چون تهران بیشتر 
تفاوتهایی با شهرهاي دیگر نشان می دهـد و تغییـرات   ویژه ، در این میان ، شهر تهران به علت موقعیت جغرافیایی 

زیرساخت هاي هماهنگی انطباق و عدم  ررات به همراهمقنارسایی قوانین و .  اهمیت بیشتري داردآن  زمینکاربري 
ی در منـاطق  را مخـدوش و بـی عـدالتی فضـای     آني رشـد و توسـعه   هاالگو،  تهران توسعه شهريبا طبیعی منطقه 

   .نموده است را تشدید شرقی  -جنوبی و غربی -شمالی
نظر اقشـار بـا درآمـد بـاالي      ویژه از منطقه یک شهرداري تهران،  به دالیل شرایط اکولوژیکی و موقعیت مناسب به 

اي را در خود جـاي داده و  تغییـرات کـاربري زمـین ایـن       جامعه نسبت به سایر مناطق شهر، جمعیت قابل مالحظه
به  1365نفردر سال  216467به گونه اي که جمعیت این منطقه از . منطقه حدوداً بیشتر از سایر مناطق بوده است 

سـاختار   .)1جـدول شـماره  (افزایش یافته اسـت   1385نفر در سال  372758و  1375نفر در سال  249676
هاي کاربري زمین را مهـم و   هاي خدماتی شهر تهران، شناخت دگرگونی فاصله آن از کانون باغشهري این منطقه و
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خـدماتی و  ، بر بررسی تغییرات کاربري اراضی منطقه یک ، به ویژه کاربري هـاي  در این مقاله . حساس کرده است
کاربري زمین نمونه اي مهم از تأثیرگذاري انسان بر . شده است متمرکز1388تا  1370فضاي سبز، در فاصله زمانی 

به منظور برنامه ریزي و کنترل زمین و تحوالت آن، الزم است عوامل تأثیرگـذار بـر آن را   از این رو،  .محیط است 
لذا این مقاله به تغییرات کاربري زمین و تـاثیر عامـل اقتصـادي    .  )Longley ،2000 :473(شناسایی و ارزشیابی نمود

  : ددامرتبط با افزایش قیمت زمین و ساختمان در این منطقه می پردازد که به دو سوال زیر پاسخ خواهد 
در روند تغییرات کاربري اراضی منطقه یک شهرداري تهران ، تغییرات کاربري هاي خدماتی و فضاي سبز  - 1

 چگونه بوده است ؟ 

  کدام عوامل در شکل گیري نظام کنونی کاربري اراضی محدوده مورد مطالعه تاثیر بیشتري داشته اند ؟ - 2
  و پیشینه تحقیق بحث نظري

شهري مجموعه فعالیتهایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهاي جامعه برنامه ریزي کاربري اراضی 
 1385فرهودي ، سیف الدینی، زنگنه ،(جزء اصلی برنامه ریزي شهري محسوب می شود شهري سامان می بخشد و

زي و برنامه ریزي بنابراین سیر تحوالت شهرسا. و اغلب ، معادل برنامه ریزي شهري به کار گرفته می شود ) 107: 
  . شهري ، درواقع، نمایانگر تاریخ تحوالت برنامه ریزي کاربري اراضی شهري محسوب می شود 

به طور کلی ، با توجه به تجارب و تحوالت شهرسازي جدید در جهان ، مـی تـوان تـاریخ  برنامـه ریـزي شـهري و        
  :الگوهاي اساسی آن را به دو دوره متمایز تقسیم کرد 

را در برنامه ریزي شهري دربرمی گیرد ، که طی آن ، الگوهاي  1960تا  1900این دوره از حدود سالهاي : دوره اول 
تفصیلی در شهرسازي  -الگوي طرح هاي جامع. طرح هاي جامع به عنوان الگوي غالب برنامه ریزي به کار گرفته شد

" و  "پاتریک گدس "قرن بیستم توسط کسانی چونتحت تاثیر نظریه ي برنامه ریزي جامع می باشند ، ابتدا در اوایل 

بنیاد گذاشته شد و در کشورهاي انگلسـتان و آمریکـا جنبـه قـانونی و رسـمی پیـدا کـرد و سـپس از          "لوئیز مامفورد
  .به صورتی فراگیر در جهان به کار گرفته شد  "منشور آتن"، "جنبش شهرسازي مدرن"طریق

الگوهاي " دوره اي که طرح هاي جامع به عنوان . ، در کشورهاي غرب آغاز می شود 1960از حدود دهه : دوره دوم 
منسوخ اعالم گردید و الگوهاي جدید برنامه ریزي در چارچوب طرح هاي ساختاري و طرح هـاي راهبـردي    "سنتی

 "زمین شهري برنامه ریزي کاربري "انتشار کتاب در چنین شرایطی) . 4: 1376مهدیزاده ، (به تدریج رواج پیدا کرد 
آمریکـا  (، نقطه عطفی در تحول برنامه ریزي کاربري زمین در کشورهاي غربی 1963تالیف استوارت چاپین در سال 

در این کتاب ، کاربري زمین ، نه به عنوان توزیع کالبدي  زمین ، بلکه به عنوان سازماندهی . به شمار می رود ) واروپا
در این . اجتماعی در نظر گرفته شده است  –یی فعالیت هاي شهري با توجه به نیازهاي انسانی و عوامل اقتصادي فضا

کتاب ناهنجاري مربوط به کاربري زمین، عوامل موثر در کاربري زمین ، اهداف اقتصادي و اجتماعی در کاربري زمین 
) کاربري هـا (به نحوه ساماندهی فضایی فعالیت هاي شهري ، طبقه بندي انواع کاربري ها ، و روش ها و فنون مربوط 

» کاربري زمین«، موضوع 1990و1980در طول دهه هاي) . Chapin ،1965(مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است 
نه به عنوان یک موضوع فنی و کالبدي، بلکه به عنوان یک محـور توسـعه پایـدار و توسـعه اجتمـاعی تلقـی شـده و        

  ).Cullingworth،1997:146(رت و هدایت آن روز به روز گسترده تر و کاملتر شده استابزارهاي نظا
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ضمن برشمردن اشکال مختلف طرح هاي کاربري زمین در سطح جهانی از ) 78- 79، 1378(معصومی اشکوري 
نابع مالی و میالدي تا کنون ، نتیجه می گیرد که کثرت این طرح ها در نیمه اول قرن بیستم مبتنی بر م1950- 60دهه

و بعد از 1990توان اجرایی شهرها بود و در آنها مالحظات زیست محیطی چندان رعایت نمی شد ولی از اواخر دهه
مدیریت برنامه ریزي شد و بر  –سیاست گذاري  - آن ماهیت طرح هاي کاربري زمین بر مبناي تلفیقی از طراحی

  . اهمیت حفظ طبیعت و محیط زیست در آنها تاکید شد 
تا حدود  1300ابقه مطالعات کاربري زمین در ایران بسیار کم است ، به طوري که طرح هاي شهرسازي اوایل دهه س

به موازات تدوین  1340بیشتر طرح هاي گذربندي و ساختمان سازي بودند تا کاربري زمین و از دهه  1340سالهاي 
ربري زمین نیز، به شکلی کلی و اجمالی در طرح هاي هادي و جامع و تفصیلی براي شهرهاي مختلف ، مقوله کا

چارچوب آن طرح ها مدنظر قرار گرفت ، اما شکل کامال توصیفی به خود یافته و در عمل مورد بی توجهی قرار 
نقشه  "در طرح هاي شهري ایران ، به تبع الگوهاي مرجع خود ، محتوي برنامه کاربري زمین معموال به تهیه. گرفت 

محدود شده است و در نتیجه کمتر به ابعاد  "ضوابط منطقه بندي "و "دول سرانه هاي کاربريج "و "کاربري زمین
تنها طرح کاربري زمین شهري ایران . اقتصادي ، محیطی ، حقوقی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا توجه می شود 

توسط بنیاد مسکن و به کمک است که  "برنامه ریزي کاربري زمین در منطقه زلزله خیز شمال ایران "مربوط به
تهیه شد که آن طرح عالوه بر درنظر گرفتن ویژگیهاي اجتماعی ،  70مشاورین داخلی و خارجی در اوایل دهه 

اقتصادي شهرهاي زلزله خیز به ویژگیهاي طبیعی و به ویژه زلزله خیز بودن منطقه نیز توجه داشت و یکی از طرح 
  ) .  31: 1382هاشمی فشارکی،  (هاي نسبتا موفق شهرسازي ایران است 

  پژوهش یافته هاي
منطقه  22در حال حاضر محدوده جغرافیایی شهر تهران در درون مجموعه شهري و کالن شهر تهران به   

شکل (در منتهی الیه شمالی آن واقع شده  هکتار 4600با وسعتی حدود شهرداري تقسیم شده است که منطقه یک 
 يمتر 1800مختصات جغرافیایی این منطقه از طرف شمال به ارتفاعات  .شده است ناحیه تقسیم 10و به )1شمار

رودخانه  یو از غرب به اراض و بابایی چمراناي مدرس، صدر و هه البرز، از جنوب به بزرگرا يدامنه جنوبی کوهها
قرار گرفتن در  منطقه مورد مطالعه ، با . شود یمحدود مبه جاده لشگرك و پارك جنگلی قوچک درکه و از شرق 

این عامل . باشد  عرض جغرافیایی باالتر و ارتفاع بیشتر، تحت تاثیر عامل کوهستان از اقلیم مساعدي برخوردار می
کننده در شکل گیري منطقه مورد مطالعه داشته و دردهه هاي اخیرانگیزه مهمی براي حضور اقشار مرفه  تاثیري تعیین

شناسی  دودیت عوامل و عناصر فیزیکی و طبیعی ، وضعیت توپوگرافی ، زمیناز طرفی دیگر، مح. تهرانی بوده است
ه وساز ب طور طبیعی براي ساخته این منطقه محدودیتی را ب یباالبودن شیب عموم یهاي فعال و از طرف وگسل

 یدتشدرا پذیري آن  ، آسیب وجود آورده است که گسترش سریع و نبود برنامه مناسب توسعه شهري در این مکان
  . نموده است 
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  تهران کالنشهر در یک منطقه موقعیت:  1شماره  شکل

  
  3: 1388نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران ، طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران ، : ماخذ 

  
  

  1385تا  1365جمعیت و وسعت منطقه یک در سالهاي :1جدول شماره

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

  

  

  

  

  

  

  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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  )باشهرتهراندرمقایسه (شاخص هاي اقتصادي معرف منطقه یک: 2جدول شماره 
  

  تهران شهر  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  تکفل بار

  7/1  1/1  )درصد(فعالیت دربخش کشاورزي
  9/49  9/25  )درصد(فعالیت دربخش صنعتی

  4/66  6/68  )درصد(خدماتفعالیت دربخش 
  41835000  77384000  خانوار ساالنه هزینه متوسط

  
 8:  1388طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران ، نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران ، : ماخذ 

  
  :ویژگی هاي اقتصادي منطقه یک 

  :گناهاي آن به صورت زیر خالصه کردبرحسب قابلیت ها و تنمی توان تحلیل فعالیت ، اشتغال و تولید در منطقه را 
  :مثبت  پیامدهاي و قابلیتها - 

   منطقه در ساکن شاغالن تحصیالت و سواد باالتر سطح • 
  منطقه خانوارهاي هزینه و درآمد میانگین بودن باالتر • 
 و هتل ها،موزه ها رستوران ها،( فراغت اوقات گذران با مرتبط اقتصادي واحدهاي سهم بودن برجسته تر • 

   منطقه در) نمایشگاه ها
   منطقه در عالی آموزش واحدهاي سهم بودن برجسته تر • 
 نوار در و منطقه در موجود قابلیت هاي • منطقه در خارجی مؤسسات نمایندگی و بین المللی سازمان هاي تمرکز • 

 با) شهري فضاي طبیعت گردي، کوهپیمایی، کوهنوردي،( فراغت اوقات گذران فعالیت هاي زمینه در آن شمالی

  فرامنطقه اي عملکرد
  : منفی پیامدهاي و تنگناها - 

  منطقه  در ساکن فعال جمعیت درصدي در 4/4بیکاري نرخ وجود  • 
  دیگر به مناطق نسبت معیشت و زیست هزینه هاي بودن وگرانتر قیمت ها سطح بودن باالتر • 

  منطقه بیرون و درون ساکن خانوارهاي و گروه ها اقتصادي قشربندي تشدید •  
   .منطقه  اقتصادي در فعالیتهاي پایین تر سطح و آن اقتصادي عملکرد به نسبت منطقه سکونتی عملکرد غلبه • 
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 22(تهران  با شهر مقایسه در )درصد3/11(صنعتی  واحدهاي سهم منطقه اقتصادي واحدهاي فعالیتی ساختار در •

  .  است پایین بسیار) درصد 
   :هاي مهم در وضع موجود منطقه شناسایی کاربري

درصد از  24/36هکتار یعنی  4/1657با توجه به سابقه سکونتی منطقه یک ، کاربري مسکونی با اختصاص 
.                                                                        مساحت منطقه ، بیشترین سطح از مساحت منطقه یک را شامل می شود که بیانگر غلبه کاربري مسکونی است 

و اراضی بایر ) درصد از مساحت منطقه 07/18هکتار و  55/826(پس از کاربري مسکونی ، به ترتیب شبکه معابر 
 55/9هکتار  و 96/436(و کاربري نظامی ) درصد از مساحت منطقه 79/9هکتار و  93/447(و ساخته نشده 

سوب شده و باید از منطقه خارج شوند ، بیشترین که جزء کاربري هاي مزاحم شهري مح) درصد از مساحت منطقه
در رده هاي بعدي رتبه بندي کاربري هاي منطقه ، کاربري . سهم و رتبه را در کاربري هاي منطقه دارا هستند 

هکتار  57/275(، کاربري باغ و باغ مسکونی ) درصد از مساحت منطقه 10/7هکتار و 90/324(خدمات عمومی
الزم به ذکر است که منطقه یک و . و  کاربري فضاي سبز و پارك قرار دارند ) نطقهدرصد از مساحت م 03/6و

ناحیه شمیران از دوران گذشته با داشتن باغ هاي سرسبز و بزرگ و آب و هواي خوش به منطقه ییالقی تهران تبدیل 
هکتار و  96/173(طقه شده و امروزه نیز با وجود تخریب گسترده باغات در این منطقه ، هنوز سطح وسیعی از من

در رده هاي بعدي رتبه بندي کاربري هاي . به کاربري فضاي سبز اختصاص دارد )  از مساحت منطقه درصد 80/3
-و کاربري ویژه) درصد از مساحت منطقه57/3هکتار   و 43/163(منطقه ، کاربري فضاي باز و تفریحی

درصد از  13/1هکتار و  72/51(کاربري تجاري  و) درصد از مساحت منطقه 36/1هکتار و  22/62(دیپلماتیک
کاربري دیپلماتیک و امور بین الملل از ویژگیهاي خاص منطقه یک به شمار می رود . قرار دارند )  مساحت منطقه

نکته قابل توجه دیگر پایین بودن .ل می دهد که یکی از مولفه هاي مهم شخصیتی و هویت ساز منطقه را تشکی
که از این لحاظ یک ) درصد از مساحت منطقه 88/0هکتار و  35/40(طقه مذکور است مساحت صنایع در من

 تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران استخراج از داده هاي نهاد مدیریت و برنامه ریزي(ویژگی مثبت به حساب می آید 
  .) 1388طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران، ،
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  1386هاي عمده منطقه یک در سالمشخصات کاربري :  3جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  47: 1388استخراج از نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران ، طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران ، :ماخذ 

  

  

  

 

 

 

 

 نوع کاربري مساحت درصد  سرانه

 انتظامی 96/436 55/9  50/11

 باغ و باغ مسکونی 57/275 03/6  25/7

 پارکینگ و حمل و نقل 59/15 34/0  41/0

 تاسیسات و تجهیزات 72/41 91/0  09/1

 تجاري 72/51 13/1  36/1

 خدمات عمومی 90/324 10/7  55/8

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

 صنعتی و کارگاهی 35/40 88/0  06/1

 فضاي باز و تفریحی 43/163 57/3  30/4

 فضاي سبز و پارك 96/173 0/38  58/4

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

 کشاورزي و دامداري 78/0 02/0  02/0

 مسکونی خالص  93/1620 44/35  66/42

 مسکونی مختلط 47/36 80/0  96/0

 اداري 22/54 19/1  43/1

  معابر  55/826  07/18  75/21

  جمع  32/4573  00/100  35/120
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  منطقه یک شهرداري تهران  زمینتغییرات کاربري 
 1375کاربري اراضی منطقه یک ،  مساحت و سرانه هر یک از کاربري هـا در سـالهاي   به منظور بررسی تغییرات 

  : در زیر آورده می شود  1386و  1381،
مهندسین (درصد از مساحت منطقه 82/44هکتار یعنی 5/1562کاربري مسکونی با اختصاص  1375در سال 

مساحت  1381شامل می شد که درسالبیشترین سطح از مساحت منطقه یک را  )158: 2،ج1379مشاورزادبوم ،
 1386و درسال  )4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور مهندسین(هکتار 54/1507این کاربري به

نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران ، طرح (هکتار 4/1657مساحت این کاربري به 
 24/36افزایش یافته و با اینکه سهم این کاربري از مساحت منطقه به )47: 1388تفصیلی منطقه یک شهر تهران ، 

سرانه کاربري  1375در سال. درصد کاهش یافته است ، اما این کاربري همچنان کاربري غالب منطقه است 
متر مربع کاهش  62/43به  1386متر مربع و در سال  83/55به  1381متر مربع بوده که در سال  54/66مسکونی 

چرا که متوسط . مقایسه شاخص هاي کالبدي  منطقه یک بیانگر روند افزایش تراکم در این منطقه است . ه است یافت
تعداد طبقات مسکونی و غیر مسکونی و متوسط تراکم ساختمانی و تراکم ساختمانی مسکونی باالتر از شهر تهران 

  . است 
موجود و چه به ي ها تراکم ساختمان شیچه به صورت افزا يا گسترده يساخت و سازها ریدر چند سال اخ

نفت، شهرك البرز، شهرك اقتدار  منطقه از جمله شهرك یشرق یدر نواح ژهیبه و دیجد يصورت ساخت و سازها
الگوي کاربري  صورت گرفته است که ساختار و ولنجک هیدر غرب منطقه در ناح نیمسکن و همچن يهای و تعاون
هکتار و  32/361 ،1375در سال  زمین هاي بایر و ساخته نشده کاربري . گرگون ساخته استمنطقه را د اراضی

 هکتار و 15/442 ، 1381و در سال  )158 :2،ج1379،مشاورزادبوم  مهندسین(مساحت منطقهدرصد از  37/10
 1386 سالدرو )4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور مهندسین(درصد از مساحت منطقه27/12

نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري (درصد از مساحت منطقه یک 79/9هکتار و 93/447،
 ، سرانه این کاربري ،1375در سال. در برمی گیردرا  )47: 1388تهران ، طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران ، 

  .فته استمترمربع کاهش یا 79/11به  1386مترمربع  بوده که در سال  39/15
درصـد از مسـاحت منطقـه را دربرمـی      44/0هکتار ، 27/15با مساحت 1375ي درسالتجارکاربري  کیمنطقه  در

درصـد از   52/0هکتـار و   69/18 بـه  1381کـه در سـال    )158 :2،ج1379،مشاورزادبوم  مهندسین(است  گرفته
هکتـار   72/51بـه  1386و درسـال  ) 4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور مهندسین(مساحت منطقه 

نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شـهري تهـران ، طـرح تفصـیلی     (درصد از مساحت منطقه 13/1و
مترمربع و در سال  65/0، 1375سرانه این کاربري در سال  .افزایش یافته است  )47: 1388منطقه یک شهر تهران ، 

 .افزایش یافته است  مترمربع 36/1 به 1386و در سال  مترمربع 69/0 به 1381

فضاهاي سبز ، بخش زنده ساخت کالبدي شهر تلقی می شوند که عالوه بر تفکیک فضاهاي شهري و آرایش شبکه راهها 
 که نقشی دلیل به شان تفریحی و عالوه براهمیت. به عنوان لبه شهري ، از بازدهی اجتماعی و اکولوژیک برخوردارند

 کنند، می ایفا شهر ساکنان جسمی و پرورش روحی و هوا آلودگی تعدیل و شهري زیست محیط تعادل و حفظ در
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 لطافت نسبی، رطوبت افزایش ما، د تعدیل شهرها در سبز فضاي تأثیر ترین مهم (Dunnet, 2002:4).هستند ارزشمند

 که طوري به است، ناپذیر اجتناب شهرها در آنها تأثیر و سبز فضاهاي وجود طورکلی به . است غبار و گرد جذب و هوا

 از بخشی نیز و شهرها بافت از بخشی عنوان به سبز فضاي اگر بنابراین، .باقی بمانند پایدار شهرها نیست ممکن آن بدون

 نظر از باید سبز فضاي رو، این از . گیرد قرار شهري جامعه نیازهاي از جدا تواند باشد،نمی یافته ورت ضر شهري خدمات

 گذران روانی، لحاظ از) جامعه نیازهاي و (ها جاده و ها خیابان ها، ساختمان) شهر فیزیکی حجم با متناسب کیفی و کمی

 به بتواند تا شود، ساخته آن آتی گسترش روند و شهر ژیکی اکولو شرایط به توجه با (بهداشتی نیازهاي و فراغت اوقات

  .)31: 1388ستوده، پوراحمد،سراسکانرود، (باشد داشته مستمري و محیطی زیست بازدهی فعال، سبزي فضاي عنوان
ـ  دارا را  یعیباغات وس سبز و يفضا ،یعیخاص طب يهای ژگیو لیتهران به دل يشهردار کیمنطقه   پـارك . باشـد ی م

عمـوم شـهروندان از آنهـا     اسـتفاده و یکه امکان دسترس دهندی م لیسبز را تشک يفضا نیاز ا یقسمت زین يشهر يها
 میمنطقه به دوگـروه تقسـ   يها پارك یکل طور به . گرفته اند يجا یدر رده خدمات رفاه لیدل نیوجود دارد و به هم

خاص خـود،   يها امکانات و جاذبه لیبه دل رندیگی برم در زین را یعیوس نسبتاً يگروه از آنها که فضا کی. شوندی م
به  توانی ها م پارك نیاز جمله ا. باشندی م کیخارج از منطقه  شهروندان دارند و مورد توجه يا فرامنطقه يعملکرد

در قطعات کـوچکتر و بـا    ییها ها، پارك پارك گریگروه د. اشاره کرد هیطریو پارك ق اورانین پارك ، هیدیپارك جمش
 هـا در غـرب منطقـه کمتـر و     اد پـارك تعد. هستند که در سطح منطقه پراکنده هستند يا و منطقه يا محلهي عملکرد

  .              است شتریآنها در مرکز و جنوب منطقه ب تجمع

مشـاورزادبوم   مهندسـین (درصد از مساحت منطقه 50/4هکتار و 94/156، 1375در منطقه یک این کاربري ، در سال 
، شهر بافت مشاور مهندسین(درصد از مساحت منطقه  01/4هکتار و  44/144، 1381و در سال  )158 :2،ج1379،

هکتار از مساحت کل منطقه را فضاي سبز تشکیل داده  96/173،  1386و درسال ) 4: 1382مطالعات کاربري زمین،
: 1388نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران ، طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهـران ،  ( است
درصد از مساحت کل منطقه را در بر دارد که این مقدار در مقایسه با منـاطق دیگـر شـهرداري     80/3این سطح .   )47

بررسی روند توسعه فضاي سبز در منطقه یک نشان می دهد که اگر چه . تهران ، رقم قابل مالحظه اي به نظر می رسد 
اي سبز توسعه یافته است ، لیکن فضاهاي سـبز احـداث   در سالهاي اخیر از لحاظ مساحت و تعداد پارك ها ، میزان فض

شده به واسطه خرد بودن فضا و عدم برخورداري از یکپارچگی کافی ، از لحـاظ اکولوژیـک پایـدار نیسـتند و بـازدهی      
  . اندکی دارند و عمدتا  بدون توجه به توان اراضی و منابع آب و خاك احداث شده اند

،  بـه شـهروندان  .. و یورزشـ  و یفرهنگ ،یحیتفر ،یدرمان ،یات گوناگون آموزشخدم ائهبا ار یخدمات يهاي کاربر
 يا شهر تنها مجموعـه  رایز ، کنندی م لیتبدی مطلوب زندگ تیفیو با ک یمسکون ستیقابل ز طیمح کیشهر را به 

است  لئقا يشهر یخدمات يفضاها يبرا يا ژهیو نقش همواره يشهر يزیر برنامه نرو،یازا. ستیاز خانه و مسکن ن
  .  شودی م دیتأک تیخدمات و جمع نیتناسب ب تیو بررعا

 ،یآموزش يهاي کاربر نهیدر زم کیدر سطح منطقه  یخدمات روند تغییرات کاربري هاي یو بررس نیبه منظور تخم
 هاي کاربر نیا يها سرانه تغییرات ي،شهر زاتیو تجه ساتیتاس ،یو ورزش یفرهنگ ،یحیسبز، تفر يفضای ، درمان

  .بررسی می گردد 1387تا  1370در دوره زمانی 
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شـامل   تحقیـق  نیـ که درا شوندی محسوب م يشهر یاصل يها ساخت ریاز جمله ز ،يشهر زاتیو تجه ساتیتأس
و  یآتشنشان يها ستگاهیها،ا نیبنز پمپ آب، يها خانه هیها و تصف خانه برق و گاز، مخازن، تلمبه يها انواع پست

که بـه   شودی در سطح منطقه، مشخص م يکاربر نیا عیتوز یچگونگ یبا بررس.  باشندی وابسته م ساتیتأس ریسا
ـ انـد، بق  منطقه واقـع شـده   یاصل يها ابانیکه در کنار خ یآتشنشان ستگاهیو ا ها نیبنز پمپ از ریغ  و سـات یتأس هی

 در سـطح منطقـه  هـا   نیبنز پمپ. اند در نقاط مختلف منطقه پراکنده شده یفن يازهایبا توجه به ن يشهر زاتیتجه
واقع  بیو امداد در دزاش یآتشنشان ستگاهیا کی، منطقه نیدر ا نیهمچن. اند عمدتاً در مرکز و شرق منطقه واقع شده

 90/0هکتار و 5/31، 1375این کاربري در سال . است یناکاف و بافت منطقه تیاست که با توجه به وسعت، جمع
ــه   ــاحت منطق ــد از مس ــین( درص ــاورزادبوم  مهندس ــال  )158 :2،ج1379،مش ــار  42/28، 1381و در س هکت

 1386و در سـال   )4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور مهندسین(درصد از مساحت منطقه 79/0و
نهاد مدیریت و برنامه ریـزي تهیـه طـرح هـاي     (درصد از مساحت منطقه را دربرمی گیرد  91/0هکتار و  72/41،

 .)47: 1388توسعه شهري تهران ، طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران ، 

ـ  هـا  رسـتان یو دب ییها، مدارس راهنمـا  ها، دبستان شامل مهدکودك یآموزش يکاربر  يهـا  آموزشـگاه   نیو همچن
 عیـ دهنـده توز  نشان محالت دارند و پراکنده بودن آن در سطح یمحل یخصلت تاًیخدمات ماه نیا. شودی مختلف م

ـ  تا دانش شودی که باعث م باشدی م یمطلوب آن در سطح مناطق مسکون  يبـه فضـاها   یآموزان هر محله به راحت
در سطح منطقه و  یآموزش يهاي کاربر ،یژگیو نیهم بنابر یک در منطقه. داشته باشند یدسترس ازیمورد ن یآموزش

ـ از ا يادیتعداد ز. دارند یع مطلوبین پراکنده شده و توزمحالت آ  یرانتفـاع یمـدارس غ  را یآموزشـ  يواحـدها  نی
ـ ن زبـان  وی وفنـ ی علمـ  يها آموزشگاه. اند در قطعات کوچک قرارگرفته آنها که غالب دهندی م لیتشک  عمـدتاً  زی

درصـد از مسـاحت    38/1هکتار و  02/48 ،1375 این کاربري در سال .اند قرار گرفته ها راهی درکنار شبکه اصل
درصـد از مسـاحت    23/1و هکتـار  39/44، 1381و در سـال  )158 :2،ج1379،مشاورزادبوم  مهندسین( منطقه

  .  )4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور مهندسین(منطقه یک را در برمی گیرد
 یعنیمعروف  موزه دوکاخ در رده اول، . شودی مشاهده م یفرهنگ يدو نوع کاربر یبه طور کل ک،یسطح منطقه  در

 یقرار دارند کـه نقشـ   اورانین يفرهنگسراو وحش دارآباد اتیو ح یعیطب خیموزه تار نیو همچن اورانیسعدآباد و ن
 یاز جملـه کتابخانـه تخصصـ    يگـر یمـوارد د  البتـه  . شوندی را شامل م یو سطوح بزرگ کنندی م فایا يا فرامنطقه

 . رندیگی م يرده جا نیدرا  زین فردوس باغی مجموعه فرهنگ نیو همچن يو شهرساز يمعمار

اند  شده پراکنده منطقه ی که در سطح محالت و نواح گرید یها و اماکن فرهنگ ، کتابخانه فرهنگ يها خانه ، دوم
اشاره شد،  همانطور که. شودی م منطقه مشاهده دینوساز و جد یدر نواح ينوع کاربر نیعدم وجود ا ایو کمبود و 

بـزرگ   اسیو در مق يا فرامنطقه یفرهنگ يهاي کاربر مربوط به یکدر سطح منطقه  یفرهنگ يقسمت عمده کاربر
کـه در   رایز ست،یدر آنها ن تیمطلوب بودن وضع انگریب ،ینواح یدر بعض یفرهنگ يکاربر يالبته سطح باال. است

ها  مانند فرهنگسراها، کتابخانه يا هیو ناح يا رده محله یفرهنگ يکمبود کاربر ، و محالت منطقه یسطح اکثر نواح
 فرامنطقه یکه در سطح اورانین يبه جز فرهنگسرا نیهمچن. محالت وجود ندارد نیساکن ازین مورد یو اماکن فرهنگ

 وجـود  ها برنامه لیقب نیا ياجرا يبرا يگریمکان د ، دیآی در آن به اجرا در م شینما ایو  یقیموس يها برنامه يا
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مشـاورزادبوم   مهندسـین (درصـد از مسـاحت منطقـه    67/2هکتـار و  09/93 ،1375این کاربري در سـال    .ندارد
 مهندسـین (درصد از مساحت منطقه را در برمی گیرد 11/2هکتار و 16/76، 1381و در سال )158 :2،ج1379،

  .  )4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور
 : است یدر سطح منطقه قابل بررس يا و فرامنطقه يا در دو رده منطقه زین یدرمان يکاربر

 يدانشور  حیمس نیمسلول مارستانیارتش، ب 505 مارستانیاز جمله ب يا بزرگ با عملکرد فرامنطقه يها مارستانیب
 يشـهدا  ارستانمیو ب 2هیدر ناح یطالقان اهللا تیآ مارستانی، ب6 هیدر ناح) یکودکان سرطان ژهیو(محک  مارستانیو ب

در سطح شهر تهـران   ينفوذ حوزه که باشندی منطقه م ی، از جمله مراکز درمان)شیتجر دانیم( 3 هیدر ناح شیتجر
پزشـکان و   يهـا  هـا، مطـب   درمانگاه نتر،ییپا در رده ها، مارستانیب نیپس از ا. در سطح کشور دارند يو در موارد

 . کارکرد دارند يا ها قرار دارند که در سطح منطقه داروخانه

واقـع  ) یعتیشـر  دکتر ابانیعمدتاً در خ(منطقه  یاصل يها در کنار شبکه ژهیپزشکان در سطح منطقه و به و يها مطب
توجه . منطقه دارند نیمطب در ا استقرار به يادیز لیدر منطقه، پزشکان تما یزندگ ياند و با توجه به سطح باال شده
 لی، به دل6 هیدر ناح يدانشور حیارتش و مس 505 محک، بزرگ  مارستانیاست که با وجود سه ب ينکته ضرور نیبه ا

 نیساکنان ا یدرمان هیاول يازهاین يپاسخگو توانندی مراکز نم نیا ک،ی هر بودن یآنها و تخصص يا عملکرد فرامنطقه
 محـالت  ها در گرمابه ژهیقرار دارند که به و یعموم يها ها و توالت گرمابه ،یبهداشت يرده کاربر در. محدوده باشند

را بـه خـود    منطقـه  مساحت  از) هکتار 1 کمتر از( یکم اریسهم بس یبهداشت يکاربر. اند منطقه واقع شده تری میقد
ـ ا . اختصاص داده است  مهندسـین (درصـد از مسـاحت منطقـه    25/1هکتـار و  65/43، 1375ي در سـال  کـاربر  نی

درصد از مساحت منطقـه را دربرمـی گیـرد     3/1هکتار و 88/46، 1381و در سال )158 :2،ج1379،مشاورزادبوم 
  . )4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور مهندسین(

اسـت کـه در    یورزش اماکنریها و سا ها، باشگاه شامل ورزشگاه ،یاز خدمات رفاه یکیبه عنوان  یورزش يکاربر
و  تـر ی میدر محالت قد يکاربر نیا . کنندی م فایا يا و منطقه یمحل يسطح منطقه مستقر هستند و عمدتاً کارکرد

ـ  يدارا ذریمنطقه از جمله چ يمرکز  يو در غـرب و شـرق منطقـه از تمرکـز کمتـر      شـتر بـوده  یو تمرکـز ب  یفراوان
مشاورزادبوم  مهندسین(درصد از مساحت منطقه  24/0و هکتار 4/8، 1375این کاربري در سال. باشدی برخوردار م

 مهندسـین (درصد از مساحت منطقه را دربرمی گیرد  43/0هکتار و 58/15، 1381و در سال )158 :2،ج1379،

  .  )4: 1382، مطالعات کاربري زمین،شهر بافت مشاور
ـ منظر(بـاهنر   دیاردوگاه شـه . است یحیتفر يمنطقه، کاربر یاز خدمات رفاه یکی کـه   منطقـه  واقـع در شـمال  ) هی

 نیـ در ا. کنـد ی م فایاي ا فرامنطقه  يدارد و عملکرد يگروه جا نیرا به خود اختصاص داده، در ا يادیمساحت ز
) از جملـه آمـوزش و پـرورش   (مختلـف  ينهادها ياز سو یفراوان ياردوها) تابستان ژهیبه و(اردوگاه در طول سال 

ـ ن يگریکوچکتر د يها وگاهارد ن،یبر ا عالوه.  گرددی برگزار م از جملـه اردوگـاه ابـوذر در دارآبـاد و اردوگـاه       زی
 . کنندی م فایرا ا یکاخ سعدآباد در سطح منطقه وجود دارد که نقش مشابه یدر شمال غرب دچمرانیشه

نهادها و  ادارات، از ياریآن، بس ریدلپذ يمنطقه و آب وهوا یعیخاص طب يهای ژگیو لیها، به دل عالوه بر اردوگاه
 يبنـد  طبقـه  یحیتفر يکاربر اند که در رده منطقه انتخاب کرده نیخود را در ا يها و مهمانسراها ها، باشگاه بانک
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 باشگاه نیا. اند شده يبند طبقه یحیتفر يکاربر عمدتاً در مرکز منطقه و در رده یحیتفر يها باشگاه نیا. .می شوند
 فرامنطقـه  يو عملکـرد  اند افتهیاستقرار  هیو آجودان نیه، فرما هیعمدتاً در مرکز منطقه و در محالت اله یحیتفر يها
ـ  فایا يا  مهندسـین (درصـد از مسـاحت منطقـه     14/2هکتـار و  49/74، 1375ایـن کـاربري در سـال   .  کننـد ی م

 مهندسـین (درصـد از مسـاحت منطقـه     65/1هکتار و 1381،58/59و در سال  )158 :2،ج1379،مشاورزادبوم 

، کــاربري فضــاي بــاز و تفریحــی، 1386و در ســال )4: 1382، مطالعــات کــاربري زمــین،شــهر بافــت مشــاور
نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هـاي  (درصد از مساحت منطقه یک را دربرمی گیرد  57/3هکتار و43/163

  .)47: 1388هران ، توسعه شهري تهران ، طرح تفصیلی منطقه یک شهر ت
از مقایسه سرانه کاربري هاي خدماتی در وضع موجود و سرانه هاي پیشنهادي طرح جامع تهران ، با در نظر گرفتن جمعیت 

این نتیجه حاصل می گردد که در سطح منطقه یک در زمینه کاربري هاي آموزشی ، ) 379962( 1385منطقه در سال 
رد و در مورد کاربري هاي درمانی و تفریحی سطح کاربري هاي یاد شده در حد فرهنگی و ورزشی کمبود به چشم می خو

در مورد کاربري فرهنگی به نظر می رسد با توجه به . مطلوب و حتی فراتر از استاندارد پیش بینی شده طرح جامع است 
و در قالب فرهنگسراها ،  سطح گسترده کاربري هاي فرهنگی رده شهر و فراتر ، کمبود فوق درسطح محله اي و ناحیه اي

  .     کتابخانه هاي محلی و سالن هاي اجتماعات محلی می باشد 
                        

  یک  منطقه یاراض يکاربر راتییبر تغ ي مرتبط با قیمت زمین و مسکناقتصاد عاملتأثیر 
در . شهرها شده است نرخ سریع توسعه شهري موجب تغییرات وسیعی در الگوي کاربري اراضی پیرامون 

ت وسیعی در کشورهاي در حال توسعه ، از جمله ایران ، این نرخ رشد سریع تر بوده و در نتیجه منجر به تغییرا
در این کشورها رشد سریع شهري و شهرگرایی ،  ).46: 1386خاکپور،والیتی،کیانژاد،(کاربري اراضی شده است 

ان به وجود آورده است و با اهمیت یافتن فعالیت هاي فرصت هاي سود آوري را در صنعت مسکن و ساختم
ساختمانی ، احتکار زمین و تولید آن از منابع اصلی در سودیابی هاي وسیع محسوب می شود ، به ویژه که با توسعه 

در اقتصاد بازار به صورت سودآورترین بخش وسیع شهرنشینی ، زمین حالت بحرانی پیدا کرده و احتکار آن 
را می توان از یکسو باال بودن میزان تقاضا براي  این مسئلهعلت .  )441: 1380شکویی،( معه درمی آیداقتصادي جا

و از سوي دیگر  ،استزمین شهري دانست، که خود بازتاب رشد سریع شهرنشینی و تحوالت اقتصادي واجتماعی 
به پایین بودن ظرفیت تولید و عرضه ي زمین مناسب براي انواع کاربري هاي مورد نیاز نسبت داد 

  ).56: 1386،کیانژاد،والیتی،خاکپور(
مناطق شهر تهران کامالً  انیاست که در م يمنحصر بفرد يها یژگیو يدارا یک منطقه، و مسکن نیزم دگاهیاز د
فروش تراکم و هجوم  دهیو مسکن، پد نیزم متیومسکن، رشد ق نیزم يها متیبودن قباالتر .  است زیمتما

و  يمنطقه است که برمسائل اقتصاد يها یژگیو نیمنطقه از مهمتر نیدر ا يبلندمرتبه ساز يبرا هیصاحبان سرما
و نتیجه گره زده  يرا با تحوالت کالبد يتحوالت اقتصادو  انداخته است هیسا فراتر از آن یمنطقه و حت یاجتماع

هاي دیگر به کاربري مسکونی ظاهر شده  توسعه ساخت و ساز در منطقه مورد مطالعه ، به صورت تغییر کاربري
  . است 

  : گفت  می توان مجموع در اجاره و مسکن زمین، قیمت تحوالت با رابطه در
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 به متعلق رشد باالترین نرخ مسکن، اجاره قیمت و مسکونی زیربناي زمین، قیمت اقتصادي عامل سه میان در - 

 از برتر که بوده درصد 5/26دوره طول  در مسکن اجاره قیمت ساالنه رشد نرخ میانگین . است بوده مسکن اجاره

 رشد نرخ آهنگ .درصد است 7/22زیربناي مسکونی  قیمت و) درصد 9/24( زمین قیمت به مربوط رشد نرخ

 اجاره قیمت 77 سال از ولی بوده مسکن اجاره قیمت پرشتاب تر از 77 سال تا مسکونی زیربناي و زمین قیمت

  . است شده افزوده آن شدت بر گرفته و پیشی دیگر عامل دو به نسبت مسکن
 ساالنه رشد میانگین نرخ .است بوده ویالیی مسکن از برتر آپارتمان مسکن قیمت رشد نرخ مسکونی، زیربناي در - 

 قیمت باالتر کشش که بوده دوره طول درصد در2/20ویالیی  مسکن ودرصد  1/23آپارتمانی مسکن قیمت

   .می دهد نشان را مسکونی آپارتمان
 ساالنه رشد میانگین نرخ باالترین که است آپارتمانی مسکن به متعلق رشدقیمت نرخ برتري نیز مسکن اجاره در - 

   .است داشته بحث مورد قیمتهاي میان در درصد 7/26 با را قیمت
طول  در آپارتمانی مسکن با آشکاري تفاوت درصد داراي 8/21ساالنه  رشد نرخ میانگین با ویالیی مسکن اجاره

  .دوره بوده است 
در بقیه سالها . باشد درصدي نسبت به سال قبل می - 1/2که کاهش قیمت 1377در منطقه یک به جز در سال  - 

که  1375و  1374بیشترین روند افزایش در سال گردد که  روند رو به رشدي در قیمت زمین منطقه مالحظه می
مهندسین مشاور بافت (رسد  درصد می 35و   50روند حدود  1380و  1379و همین طور در % 50بیش از 

  . )65: 1382،یاجتماع -يو اقتصاد یتیمطالعات جمع،شهر
  

   1380تا1371مقایسۀ درصد تغییرات قیمت زمین شهر تهران و منطقه یک در دوره :  4جدول شماره 

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  -

  178: 1385زیاري،: ماخذ
مربوط به تخریب و نوسـازي   هايوساز درصد از ساخت50هاي تخریب و نوسازي که حدود  در ارتباط با پروانه -

مطالعه تصمیم تخریـب بـه سـبب     در کشور ما و منطقه مورد که بایستی عنوان نمود ،باشد در منطقه موردمطالعه می
هایی که موقعیـت توابـع    به تعبیري دیگر، مولفه. باشد پایان عمر فیزیکی نبوده بلکه به سبب پایان عمر اقتصادي می

در واقـع  . زننـد  کنند، روند تخریب در ساختمان را رقـم مـی   ارزش زمین و ساختمان را نسبت به یکدیگر تعیین می
کـه   گردد پذیر می هرگاه تابع ارزش ساختمانی نسبت به تابع ارزش زمین فروافتد، تخریب به لحاظ اقتصادي توجیه

... ها در این زمینـه از جملـه آهـن و    نتیجه واردات بعضی از کاال در قتصادي آن هدررفتن انرژي و مصالح واثرات ا
  . زند باشد که تغییرات ساختاري و تغییرات کاربري زمین شهري را رقم می می

هـم قیمـت    از سوي دیگر، به دلیل شرایط اکولوژیکی مناسب در منطقه یک نسبت به سایر مناطق شهر، باالتر بودن
  .زمین و هم تغییر روند در طی زمان نسبت به کل شهر، منطقی می نماید 
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  نتیجه گیري
زمین هدایت اضافه ارزش  توجه به حقوق عمومی در استفاده از اراضی شهري ، ، هدف از مطالعات کاربري زمین

جهت  از اراضی موجود دردر جهت منافع و رفاه همگانی و توزیع متناسب کاربري هاي شهري و استفاده بهینه 
  . نیازهاست  پاسخگویی به

در منطقه یک ، کاربري مسکونی ، به عنوان زمینه و بستر، تمامی سطح منطقه را فراگرفته و بر سایر عناصر غلبه 
این نظام مسکونی در سالهاي اخیر دچار تغییر و تحوالتی شده است و در بین نواحی منطقه نظم گذشته آن . دارد

ها نظام فضایی خاصی را پدید آورده  نحوة توزیع ساختمان برحسب طبقات و به ویژه بلندمرتبه. ده است برهم خور
  .است که بر غالب عناصر شهري دیگر غلبه یافته و ساختار منطقه را از باغشهر به شهر فشرده مبدل ساخته است

ساز در منطقه است که منجر به ادامه بررسی روند تغییرات کاربري زمین در منطقه یک نشانگر افزایش ساخت و 
برخورد صحیح با این روند مستلزم . روند کاهش سرانه هاي کاربري فضاي سبز و کاربري هاي خدماتی می شود 

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد چنین روندي است ، در تحقیق حاضر عامل اقتصادي مرتبط با افزایش قیمت زمین و 
بر این روند بررسی و ارتباط مستقیم بین افزایش قیمت زمین و ساختمان و تغییرات  ساختمان به عنوان عامل موثر

  .کاربري اراضی منطقه یک نشان داده شد 
  پیشنهادها

یافته هاي این تحقیق ایجاب می .به علت افزایش جمعیت، تقاضا براي منابع زمین روز به روز در حال افزایش است
چه بیشتر منابع به ویژه باغات و فضاي سبز منطقه، راهکارهاي مناسبی را براي کند تا براي جلوگیري از تخریب هر 

  :نماییم  ئهمقابله با این چالش بزرگ ارا
مـی رود،   بـه شـمار   آن هویت ساز ویژگی هاي از یکی که یک، منطقه سرسبز و قدیمی باغ هاي از حفاظت به منظور

  :پیشنهادهاي زیر ارائه می گردد 
 و ایجاد پویایی عالوه بر با سطح اشغال محدود و تراکم کم تا به کاربري هاي عمومی منطقه اختصاص باغ هاي - 

  .  از قطع درختان نیزجلوگیري شود آنهادر فعالیت
 سبز يبه فضا یی وشناسا نیز باز موجود يفضاها شود و حفظوشناسایی  نیز باید باغات و فضاهاي سبز قدیمی - 

 . شود لیتبد

دارآبـاد  (دره هـا   و رودو از امتداد خیابـان هـا    در جنوب منطقه ژهیوه آنها ب میوجود بزرگراه ها و حرمی توان از  -
  .استفاده کرد  یسبز خط يتوسعه فضا براي  )،گالبدره ،دربند ،ولنجک و درکه

و سود  نیزم يانت اقتصادو ر ریاخ يدر سالها ساختمان به بخش مسکن و ها هیهجوم سرمادر راستاي رفع معضل 
  :؛ پیشنهادهاي زیر ارائه می شود منطقه در سطح و مسکن نیزمي و مسکن و بورس باز نیبازار زم در فراوان

  منطقه ياقتصاد تیبه منظور بهبود وضع تجاري - ياقتصاد بنگاههاي فعال جادیدر ا يگذار هیسرما قیتشو - 
  یدولتي ها توسط ارگانها و دستگاه يساز شهرك از صدور مجوز يریجلوگ -
  مسکن يانبوهساز و يو کارمند يمسکن کارگر يهای تعاون عدم صدور مجوز ساخت به  -
  مربع کهزارمتریکوچک کمتر از  یکیقطعات تفک در مجوز ساخت يمحدود نمودن تقاضا  -
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  یمسکون يبه کاربر) جدید یلیطرح تفص منطبق با( موجودی خدمات يهایکاربر رییاز تغ يریجلوگ -
  درآمدزا یخدماتي ها تیو فعالتجاريي به سازندگان واحدها ی از طرف شهرداري منطقهمال التیارائه تسهو  قیتشو -

  منابع
شهرداري  9مدیریت فضاي سبز شهري منطقه «، )1388(پوراحمد،احمد و اکبرپور سراسکانرود، محمد و ستوده،سمانه -1

  .پاییز ،69 شماره انسانی، جغرافیاي هاي ،پژوهش»تهران
مجله جغرافیا و ،»الگوي تغییر کاربري اراضی شهر بابل«،)1386(براتعلی و والیتی، سعداهللا و کیانژاد، قاسم خاکپور، -2

  .توسعه ناحیه اي ، شماره نهم، پاییز و زمستان 
  ،سمت»دیدگاههاي نو در جغرافیاي شهري«، )1380(حسینشکویی، -3
  .انتشارات منشی ،، تهران»  برنامه ریزي کاربري اراضی شهري« ،)1381( حمد تقیرضویان ، م-4
:  مطالعه موردي بررسی و تحلیل روند تغییرات کاربري زمین با تاکید بر نقش مدیران شهري« ، )1385(یوسفعلی ،زیاري -5

دانشگاه آزاد اسالمی  ،ریانبه راهنمایی دکتر اصغر نظ ریزي شهري رساله دکتري رشته جغرافیا و برنامه،» منطقه یک شهر تهران
  .واحد علوم و تحقیقات

شهر خواف؛ الگویی جهت ارزیابی و تحلیل کاربري «،)1385(فرهودي،رحمت اله و سیف الدینی، فرانک و زنگنه، مهدي -6
  . ،مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان»اراضی

به راهنمایی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد»شهرداري تهران تغییرات کاربري زمین در منطقه یک « ، )1389(قلمی،شبنم -7
  .، دانشگاه تربیت معلم تهراندکتر محمد سلیمانی و دکتر سید موسی پورموسوي

، وزارت  »شهر تهران طرح تفصیلی منطقه یک«، )1386(نهاد مدیریت و برنامه ریزي تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران  -8
  .تهران مسکن و شهرسازي ، شهرداري 

  .و مسکن، نتایج تفصیلی شهر تهران ، سرشماري عمومی نفوس )1365(مرکز آمار ایران -9
  .و مسکن، نتایج تفصیلی شهر تهران ، سرشماري عمومی نفوس )1375(مرکز آمار ایران -10
  .و مسکن، نتایج تفصیلی شهر تهران ، سرشماري عمومی نفوس )1385(مرکز آمار ایران -11
) تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران(برنامه ریزي راهبردي توسعه شهري« ، )1385(مهدیزاده،جواد و همکاران، -12

  .، وزارت مسکن و شهرسازي، طرح و نشر پیام سیما»
  .33،آبادي، سال نهم،شماره» ي توسعه کاربري زمین و مدیریت طرح ها « ،)1378(معصومی اشکوري،سیدحسن  -13
 شهرداري تهران،»بررسی مسائل توسعه شهري منطقه یک ، مطالعات کاربري زمین«، )1382(دسین مشاور بافت شهرمهن -14

.   
 -يو اقتصاد یتیجمعبررسی مسائل توسعه شهري منطقه یک ، مطالعات « ،  )1382(مهندسین مشاور بافت شهر-15

   .شهرداري تهران  ،» یاجتماع
 جلد ، یک منطقه شهرداري ، تهران شهرداري ،»یک منطقه تفصیلی بررسی و مطالعه«، )1379(زادبوم مشاور مهندسین -16

   . دوم
، پایان نامه کارشناسی  » تحلیلی بر مسائل کاربري اراضی منطقه یک شهر اصفهان« ، )1382(هاشمی فشارکی ، محسن -17

  .ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا 
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