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Extended Abstract 

Introduction 

Neighborhoods are the vital nuclei of the city, so the dynamism of any city depends on the 
nature of the neighborhoods, their material and spiritual capacities, and their variability. 

Typically, neighborhood transformations are influenced by two categories of internal and 

external factors. One of the problems that neighborhoods face in most cities of the world today 

is the change of functions and land uses under the influence of external factors or shocks that 

enter them outside the neighborhoods and bring about new changes in them. The main purpose 
of this study is to explain the physical-spatial changes of neighborhoods in transition in the sixth 

metropolitan area of Tehran. 

 

Methodology 

The present study is of applied type and in terms of method, has been one of the cognitive-

analytical researches. The data collection method is a combination of quantitative and 

qualitative data and information. The most important components of quantitative data are the 

results of general population and housing censuses and other thematic data of the Statistics 

Center of Iran, as well as surveys and data collected by other relevant institutions, including the 

Ministry of Roads and Urban Development, Tehran Municipality and District 6 Tehran Center 

for Studies and Planning, Tehran Governorate. will be. In addition, the researcher's query data 

collection tool has been another source of empirical data from competent experts and thinkers. 

To analyze the data, research on the techniques of description and statistical analysis of 
population standard deviation, spatial mean changes, general statistics, covariance analysis, etc. 

to analyze the spatial distribution of the population and  " Copras method and analysis of 

variance " to analyze the factors affecting Land use change in the area and Technis TOPSIS have 

been used to rank the extracted criteria. 

 

Results and Discussion 

In the present study, the physical-spatial changes of the neighborhoods in transition in the sixth 

metropolitan area of Tehran have been explained. Due to the importance of the location of 

neighborhoods in Tehran, land use changes under the influence of external factors will create 

new changes in them. These changes in the neighborhoods of District 6 of Tehran metropolis 

have been more than residential to office-commercial use. This has had a negative effect on 
population growth / decline, declining density, declining household size and declining sex ratio. 

In addition, it has now led to economic activity in the northern regions of the region. The 
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present study is related to the physical-spatial evolution of neighborhoods in foreign studies 

close to the research of Edo Robert Igbenta (2009). The results of this study show that the 
sudden change in the use of residential land to commercial use in the city of Enogo, maximizes 

the desired land yield. In addition to the aforementioned researcher, the present dissertation can 

be close to the research of Stewart Rosenthal and Stephen Ross (2014). They have studied the 

economic situation of neighborhoods and cities, the economic situation at the neighborhood and 

city level in general, and believe that, although many spatial situations show strong economic 

stability, but the change in the economic situation in Neighborhood level does not necessarily 

mean sustainability in the urban economy, and ignoring the various necessary functions in the 

dynamics of urban neighborhoods and focusing solely on their economic status leads to the 

gradual collapse of housing, transportation infrastructure, and unplanned strengthening of 

population overflows. 

 

Conclusion 

In the framework of ecological theory and political economy, statistical models of directional or 

elliptical distribution of standard deviation and population mean changes, population covariance 

analysis, Coopers technique, study of urban land use changes in region six and TOPSIS 

technique have been used. The results show: 1- The population of many central areas of Tehran, 

especially the sixth district, has been associated with population decline during the last four 
decades, and this has an effect on reducing / negative population growth rate, reducing density, 

reducing household size and reducing sex ratio. 2- The study of the situation of the main uses of 

the city, District Six, has shown a decrease in the area and share of residential uses, as well as an 

increase in the share of commercial-office uses. 3- Analysis of the distribution and density of 

the population during 1996, 2006 and 2016 shows that this distribution in 1996 was relatively 

balanced and without strong spatial clusters, but in the last two decades the trend of population 

clustering has been formed during 2006 and 2016. 4- The results of TOPSIS technique findings 

with emphasis on physical, economic, social, demographic, environmental, managerial criteria, 
laws and policy-making, and communications and accesses show that one of the evaluated 

criteria is the extent to which economic characteristics affect land use changes from residential 

to commercial. With a score of (0.967), it has taken the first place. 
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 چکیده
 مـادی  هایظرفیت ها،محله ماهیت به شهری هر پویایی بنابراین هستند، شهر حیاتی هایهسته هامحله
 دسـته  دو تـأثیر  تحـت  هـا محلـه  ایهدگرگونی طورمعمولبه. دارد بستگی هاآن پذیریتحول و معنوی و

 آن بـا  جهـان  ایشـهره  اکثـر  در هـا محلـه  امـروزه  که مسائلی از یكی. دارد قرار خارجی و داخلی عوامل
 از خـار   کـه  است هاییوكش یا خارجی عوامل تأثیر تحت زمین هایکاربری و کارکردها تغییر اند،مواجه
 پـژوهش  اصلی هدف. آوردمی وجود به هاآن در را یدیجد هایدگرگونی و شودمی وارد هاآن به هامحله
 روش. است تهران شهرکالن شش منطقۀ گذار حال در هایمحله فضایی -کالبدی تحوالت تبیین حاضر
 حاضر تحقیق در رو این از. گیردمی قرار  کاوی پس یا نگری گذشته هایپژوهش حوزه دسته در تحقیق
 و هـا روش از شـش  منطقۀ فضایی-کالبدی تحوالت در مؤثر کالن یسازوکارها و ساختارها تحلیل برای
. اسـت  اسنادی -ایکتابخانه هاداده آوریجمع روش. است شدهاستفاده تاپسیس تكنیک و کمی هایمدل
 ویـژه بـه  و تهران شهر مرکزی مناطق از بسیاری جمعیت که دهد،می نشان هاداده تحلیل از حاصل نتایج
 ربریکـا  وضـعیت  بررسـی  همچنـین،  اسـت  بوده همراه جمعیتی افت با اخیر هۀد چهار طی شش منطقۀ
 هـای بریکـار  سـهم  افـزایش  مقابـل  در و مسكونی هایکاربری سهم و مساحت کاهش از حاکی اراضی
 ویژگـی  أثیرگـذاری ت میزان که دهد،می نشان تاپسیس تكنیک از حاصل نتایج. است بوده اداری -تجاری
 به را اول جایگاه توانسته967/0 امتیاز کسب با تجاری به مسكونی از اراضی ربریکا تغییرات بر اقتصادی

 .دهد اختصاص خود
 

 .تهران شش ۀمنطق اراضی، کاربری جمعیت، تغییرات گذار، حال در هایمحله کالبدی، تحوالت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ای شهری و ملی( پدیده از شهر )ناحیۀ مادرتر اقتصادی بزرگ-های اجتماعیعنوان بخشی از شهر و سیستممحله به

 ;Hulchanski, 2010پویاست که از ترکیب، تعریف و روابطش با محی  اطراف دائم در حال تغییر است )

Hulchanski, 2007: 1) .ها، پویایی هر شهری به ماهیت محله ،های حیاتی شهر هستند، بنابراینها هستهمحله
ها تحت تأثیر دو دسته های محلهطورمعمول دگرگونیها بستگی دارد. بهپذیری آنولهای مادی و معنوی و تحظرفیت

ها و ساختار و کارکردهای محلی مربوط است. ای و رواب  آنعوامل قرار دارد: یكی، عوامل داخلی که به عناصر محله
های شهری اغلب والت بلندمدت محلهگردد و تحها بازمیها با محی  پیرامونی آندیگری عوامل بیرونی که رواب  محله

 گیرد.از همین عوامل بیرونی نشأت می

 به را های زیادییپیچیدگ و تنگناها، معضالت شهرها، رویهیبشهرنشینی، رشد و گسترش  شتابان رشد اخیر هایدهه در
و در  اعم طورهب در شهرها کالبدی ضایی ـف یافتن ضرباهنگ مذکور، تغییرات گستردة  است. بازتاب شدت داشته همراه

(. محالت بخش مرکزی 1393است)شرکت عمران و بهسازی شهری ایران،  طور اخص بودهبه محالت بخش مرکزی
را  خود  دگیی، بالنپی تحوالت گوناگون اقتصادی ـ اجتماع و در در چرخۀ حیات شهریاغلب شهرهای بزرگ امروزی 

های کیفی فضایی ـ کالبدی آن ها و ویژگیکارکرد بسیاری از از دست رفتنفرسودگی و  زوال، داده و موجباتازدست
اند، تغییر کارکردها و ها در اکثر شهرهای جهان با آن مواجهبنابراین، یكی از مسائلی که امروزه محلهشده است. فراهم
شود و ها وارد میها به آنهایی است که خار  از محلههای زمین تحت تأثیر عوامل خارجی یا شوكکاربری
دهد و در مراحل آورد. عوامل خارجی، ابتدا جنبۀ کالبدی محله را تغییر میها به وجود میهای جدیدی را در آندگرگونی

دهد. از لحاظ تاریخی، ای( را تحت تأثیر خود قرار میای )زیست محلهها و کیفیت زندگی محلهبعد محتوا و ماهیت محله
، و فعالیت ها از نقش سكونت به نفع کارکردهای تجاری ـ اداریری و تضعیف تهی شدن آنهای شهدگرگونی محله
های جدید نفوذ به محله "منطقه تحول شهر"شود و در مراحل بعد در ی آغاز میهای تاریخی و قدیمعمدتاً از محله

ر ارزش زمین و توان به مواردی چون: تغییگذارد که ازجمله میجا میها بهپیامدهای گوناگونی در محله کند. این پدیدهمی
ی روزمره، سبک زندگ شناسی محله، تغییر درامالك از کاربری مسكونی به کاربری تجاری و غیره، تغییر ساختار جمعیت

محله  از جمعیت های زمین، برهم خوردن توازن اجتماعی ـ اقتصادی ساکنین محله، خروجی برخیتعارض میان کاربری
 (.78: 1388رهنما، )، اشاره کرد «ایزیست محله»تغییر در طورکلیو به

شهر طور بارزتری  در کالنشهرها و بهویژه کالنتاکنون در شهرهای ایران، به 1300ای از اوایل دهه فرایند گذار محله
ر های شههایی که حومههای سنتی و جدید و حتی محلهتهران ظاهرشده و مسائل و مشكالتی را برای محله

ها در حال حاضر یكی از که محالت و مناطق شهری و تغییر کارکردهای آنطوریاند، به بار آورده است، بهشدهساخته
های های توسعۀ شهری برای اغلب شهرهای کشور است. این وضع برای شهر تهران به دلیل حساسیتچالش
نه تهران در معرض پدیدة تجاری شدن و تحرکات گا22اینكه مناطق  باشد و باتوجه میاش، بیشتر قابلجانبههمه
ای قرار دارند؛ لیكن در این میان منطقۀ شش تهران ویژگی خاصی دارد، چراکه این منطقه از ابتدا به دلیل مجاورت محله

سوی  های تاریخی و قدیمی( از موقعیت فضایی خاصی برخوردار بوده است و امروزه نیز از)یعنی بازار و بافت 12با منطقۀ 
ای و فراملی به آن واگذارشده های فرا منطقهشده و نقششهر تهران تعیینکالن 1عنوان بخش مدرنشهرداری تهران به

ها و مؤسسات درصد دانشگاه 50ها، ای برای استقرار ده وزارتخانه و ادارات و مؤسسات مربوط به آنرو پهنهاست، ازاین
توجهی از مؤسسات ها و همچنین تعداد قابلخانهدرصد سفارت 30کز درمانی، درصد بیمارستان و مرا 30آموزش عالی، 

(، که این وضع اهمیت 128: 1393های تجاری و غیره شده است )برنامۀ عملیاتی شهرداری تهران، خدماتی و کانون
 که فضایی اثرات نتریسازد. مهمبررسی علل و فرایندهای تغییر کالبدی و کاربری زمین را در این منطقه آشكار می

 جذب جمعیت، تراکم افزایش فضایی، هاینابرابری ایجاد :از اندعبارت اندداشته منطقه در این ایفرا منطقه هایکاربری
بدون شک وجود  (.34: 1394غیره )تفكر، و هاکاربری کیف و کم در تغییر معابر، در سنگین ترافیک ایجاد شناور، جمعیت
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طور مشخص ها، پیامدهای منفی گوناگونی بر کاربری مسكونی، سرمایۀ اجتماعی، و بهو توسعۀ آناین کارکردها و تداوم 
 در این منطقه خواهد داشت، که باید مورد توجه و تحقیق قرار بگیرد.« ایزیست محله»

و عمدتاً از تدریج ها در منطقه بهغییر کاربری( روند ت1355-95های مورد بح  )این وضع در حالی است که طی سال
گونه ای ایناتی بوده است که با توجه به پیامدهای معمول براداری و خدم -های تجاریبه بعد به نفع کاربری 1375سال 

های مسكونی به تجاری برای منطقۀ شش چه تواند مطرح شود که تغییرات کاربریهای گوناگونی میتغییرات، پرسش
ای منطقه قیاس فرادر م واری ـ اداری و خدماتی در این منطقه در بلندمدت پیامدهایی داشته است؟ گسترش فعالیت تج

کند می رو، پژوهش حاضر با درك اهمیت این مسئله تالشهای مسكونی خواهد گذاشت؟ ازاینچه تأثیری بر حیات محله
های زیر منظور به سؤال های این منطقه را بررسی کند و برای اینها روی محلههای این تحوالت و پیامد آنکه زمینه
 پاسخ دهد.
 95های )های مسكونی و تجاری ـ اداری )سكونت و فعالیت( در منطقۀ شش طی سالروند تغییر کاربری-

 ( چگونه بوده است؟1355
 های یِ محلهها و کارکردهای تجاری ـ اداری و خدماتی به افت و زوال کارکرد مسكونآیا گسترش کاربری

 ست؟منطقۀ شش منجر شده ا

( ربری زمینطور خاص بر روی کادر خصوص تغییرات محله و اثرات آن بر دگرگونی جمعیت، فعالیت و فضا )و به
سئلۀ ممرتب  با  ترین تحقیقاتشده است. در این پژوهش به ذکر چند مورد از اصلیتحقیقات مختلف و زیادی انجام

 شود.تحقیق پرداخته می
-عنوان مبنایی برای امور طرحوتحلیل ساختار شهر تهران بههشی با عنوان تجزیه(، در پژو1992/1370) 1مارتین زگر

گیری مرکز دوقطبی آن ارائه داده شهر تهران و شكلهای ارزشمندی را در خصوص  ساختار فضایی کالن، تحلیلریزی
و کارکردی شهرهای  های ساختاریخصیصه ازرغم برخورداری شمسی به 70است. نگارنده معتقد است که تهران دهۀ 

کشد. زگر در ادامه روی فضاهای پیرامون مرکز تجاری شرقی، اما مسائل دیگر شهرهای بزرگ جهان سوم را یدك می
گیری ناحیۀ تجاری ثانویه در شمال ناحیۀ بازار را تشریح کرده و سه ناحیۀ متفاوت شود و شكلشهر نیز متمرکز می

CBD  ای مرکز شهر باع  زوال کارکردهای نظیر ت که حرکت رو به شمال چندمرحله. وی معتقد اسکندمیرا شناسایی
که این بخش باوجود سلطۀ سنتی خود بر حیات این شهر، محل خرید طبقات طوریدر مرکز سنتی شهر شده است، به

ه با تغییرات کند که امروز بهای بخش مرکزی را حكایت میدرآمد است. نتایج پژوهش زگر تحوالت فضایی در هالهکم
 های اداری به سبک جدید در آن نمود دارد.ای همراه بوده و استیالی ساختمانکارکردی گسترده

 افت میان که اندگرفته نتیجه ،اقتصادی خودکفایی بر محله اثراتی با عنوان گزارش در (2000همكاران ) و 2لودویگ
 هایمجتمع در زندگی و محله از مهاجرت)مسكونی زوال به معطوف که مسكن مختلف هایهزینه و رفاه هاینرخ

 .دارد وجود معناداری ارتباط شود،می (ایاجاره و عمومی مسكونی
عنوان یک مفهوم و یک فضای شهری، در اثر خود با عنوان مرکز شهر: ظهور ( با تأکید بر مرکز شهر به2001) 3فوگلسون

صورت و فنی را که مراکز تجاری آمریكا را شكل داده است، بهو سقوط آن، نقطه نظرات و باورهای نخبگان اقتصادی 
رویه و خار  از کنترل قرن نوزدهم دنبال شدة مرکز شهر را تا رشد بیهای افت واقعی و پذیرفتهآورد. او ریشهمستند می

 کند. می
، به بررسی و تحلیل تغییرات 5تحلیل تغییرات کاربری زمین مسكونی در شهر آنوگو ( در پژوهشی با عنوان2009) 4ایگبنتا

پرداخت. نتایج این  2008تا  1997های های مرکزی شهر آنوگو طی سالهای تجاری در بخشکاربری زمین به کاربری
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های مسكونی به استفاده تجاری در شهر انوگو، بازده مطلوب دهد که تغییر ناگهانی در استفاده از زمینمطالعه نشان می
 گذاران است.دهندگان ملک و سرمایهرسانده و این وضعیت بازگشت مثبت سرمایه برای توسعهزمین را به حداکثر 

 اقتصادی ( در کتاب خود با عنوان تغییر پایداری در وضعیت اقتصادی محالت و شهرها، وضعیت2014) 2و رأس 1روزنثال
 مكانی، هایموقعیت از بسیاری گرچها محققان، این گفتۀ به اند.کرده مطالعه کلی شكل به را شهر و محله سطح در

 به لزوماً محله، سطح در اقتصادی وضعیت تحول و تغییر اما گذارند،می نمایش به را اقتصادی منظر از شدیدی پایداری
 توجه و شهری محالت پویایی در الزم و گوناگون کارکردهای انگاشتن نادیده و نبوده شهری اقتصاد در پایداری معنای
 برنامه بدون تقویت و ونقل،حمل زیرساخت مسكن، تدریجی فروپاشی به منجر ها،آن اقتصادی توضعی به صرف

 .گرددمی جمعیتی سرریزهای
هراره  ( در پژوهشی با عنوان تغییرات کاربری زمین در نواحی مسكونی مجاور بخش تجاری مرکزی2015) 3کاریمبا

دهد که روند تبدیل به استفاده از اطالعات اولیه و ثانویه، نشان می ابکارگیری رویكرد پدیده شناختی و )زیمباوه(، با به
های غیررسمی و ایجاد ای به اداری و استفاده تجاری خرد همراه با تهاجم به مرکز شهر با فعالیتامالك مسكونی حومه

 بندی در حال افزایش است. پارتیشن
ر بخش مرکزی شهر دبررسی تحوالت اکولوژیكی و زندگی ( در پژوهشی با عنوان 1376حافظ نیا  و رحمانی فضلی )

یری گتوهای گیند شكلخت فرامراحل اکولوژیک ازجمله نفوذ، هجوم، تثبیت و تراکم و توده شدن به شنا معرفیتهران، با 
هران کزی تة بخش مرمحدود اند، کهاند. نویسندگان در این تحقیق با انجام مطالعات میدانی نشان دادهشهری پرداخته
ژوهش پایج این داده است. نتهای اجتماعی، قومی و اقتصادی هستند که یک گتوی شهری را در خود جایدارای ویژگی

شده است زودههر افهمچنین حاکی از آن است که در مراحل مختلف تحوالت اکولوژیک کارکردهای جدیدی به مرکز ش
 اند.زوال رفتهو کارکردهای سكونتی روبه

كردی محله در ( در پژوهشی با عنوان سیر تحول ساختاری و عمل1386پور )رهودی و قالیباف و هادی رهنمایی و ف
وده است هش این بین پژواآن پرداختند. فرض اصلی در  برشهرهای ایران، به بررسی تأثیرپذیری محله و تحوالت حاکم 

یر چند دهۀ اخ خصوصاً در« محله»و عملكردیؤثر در تحوالت ساختاری معنوان عاملی مهم و شتابان به شهرنشینیکه 
 13رن اوایل ق درن ازدهد که ساختار محالت شهری ایران با پیدایش دولت مبوده است. نتایج این پژوهش نشان می

 یافته است.« بافت کنگلومرایی»شده و اصطالحاً دگرگون
 یکاربرد بر ن شهری با تأکیییرات کاربری زمی( در پژوهشی با عنوان شناسایی و تحلیل تغ1390زاده و همكار )اسماعیل

داده در کاربری رسی تغییرات رخ(، به بر1389-1375مسكونی و اداری، مطالعه موردی: منطقۀ شش تهران )دورة آماری 
 754العه، اراضی مسكونی از سالۀ مورد مط 15دهد، که طی دورة اراضی این منطقه پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می

 213هكتار به  167تجاری از -های اداریقابل مساحت اراضی با کاربریمیافته است و در هكتار کاهش 679ار به هكت
 . هكتار افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیر ساکن و شناور روند افزایشی را طی کرده است

طور خاص بر هران، بهتشهر  12قۀ ( در رسالۀ دکتری خود با عنوان تبیین پژمردگی شهری در منط1392احمد زنگانه )
بسیار  ین تحقیقاکند. نتایج های آن را در بخش مرکزی تهران آزمون میشود و مصداقپدیدة پژمردگی شهر متمرکز می
های بخش ای درحلهمشده است، اما آنچه آشكار است، تغییرات ساختاری، کارکردی و گسترده و در سطوح مختلفی ارائه

 است.  مرکزی شهر تهران
ای در تحوالت فضایی های فرا منطقهنامه کارشناسی ارشد خود با عنوانتحلیل اثرات کاربری( در پایان1394محمد تفكر )

 نشان تحقیق از حاصل نتایجشهر تهران، به بررسی تغییرات محدودة مورد مطالعۀ خود پرداخته است.  6ناحیۀ دو منطقه 
 ترینمهم .اندآورده فراهم را 6 منطقه دو ناحیه در فضایی تحوالت و تغییر موجبات ایفرا منطقه هایکاربری که دهد،می
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 تراکم افزایش فضایی، هاینابرابری ایجاد :از اندعبارت اند،داشته ناحیه در ایفرا منطقه هایکاربری که فضایی اثرات
 غیره. و هاکاربری کیف و کم در تغییر معابر، در سنگین ترافیک ایجاد شناور، جمعیت جذب جمعیت،

با اتكا بر  شهر تهران،النکای در ( در رسالۀ دکتری خود با عنوان تبیین فضایی تغییرات محله1396ابوالفضل زنگانه )
ژوهش که پتایج این نسازد. ای را تشریح و تبیین میرئالیسم انتقادی، فرایندهای منجر به تغییرات محله شناختیروش
-نهشده، حاکی از آن است که تغییرات فضای شهری تهران در زمیانجام 1395تا  1375سالۀ  20ورة طور خاص برای دبه

-خوشهداده و لی رخای شغههایی نظیر تغییرات جمعیت و تراکم، قیمت زمین و مسكن، طبقات ساختمانی، اشتغال و گروه

 شده است.تراکم جمعیتی در شهر تقویت های
اد(، به بدی شهر اسدآبدر پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر تحول ساختار فضایی و کال( 1397رجبی و مرادی مكوم )

اند. نتایج حاصل رداختهپآباد بررسی تأثیر عوامل کالبدی، اقتصادی و اجتماعی بر تحول ساختار فضایی و کالبدی شهر اسد
که این  مناطق است و جهت گسترش آیندهیت علمی و کارآمد نیازمند آگاهی از میزان دهد، که مدیراز پژوهش نشان می

 پذیر است.بینی توسعه آینده شهری امكانوسیله پیشکار به
 

 مبانی نظری
های نو و دگرگونی دهد و موجب هست شدن موجودیتبه معنای تحول است که طی زمان روی میزوال  –1کلمۀ گذار 

های در حال (. به لحاظ تبارشناسی، مفهوم محله4: 1389شود )ابراهیمی و اسالمی، های موجود میدر بسیاری از هویت
(. در این 1382ای، شناسان شیكاگو مطرح شد)ر.ك: شكویدر نظریات جامعه 1930زوال شهری ابتدا در سال  -گذار

ها را تصرف ترین مكانعوامل اقتصادی، مهم "ترینشایسته"شود که در آن نظریه نوعی داروینیسم اجتماعی دیده می
های های شهر )محلهترین و پر سر و صداترین محلهیابند و آلودهکنند و اکثریت اجتماعی محرومیت یافته، تنزل میمی

، 2زوال شهری(. در این میان، ,1990Dickens :34; 108: 1397یابد )پارکر، ها اختصاص میدر حال تحول( به آن
شود، همراه با کاهش یا تغییر جمعیت تجدید ساختار رمیم نمیشناسی است که یک شهر، یا بخشی از شهر تفرایند جامعه

های گذاریهای جدا از یكدیگر، نبود سرمایههای طردشده، سطح باالی عدم اشتغال محلی، خانوادهاقتصادی، ساختمان
ر هستند، دو فرایند متضاد یكدیگ« تجدید حیات»و « زوال شهری»های طردشده و غیر مطلوب. متهورانه، جنایت، منظره

شد زوال شهری در ارتباط با شهرهای غربی مطرح می 1970-80های کننده یكدیگرند. در دههکه منعكس
 (. 39: 1392)زنگانه،

 

 ایای تغییرات محلهنظریات پایه

 نظریات اکولوژیک  -
تخریب و زوال( مورد  های اکولوژیک، تغییرات شهری را در قالب مدل تكوین و تكامل )تولد، سالمندی و نهایتاًنظریه

و مكتب  1920(. که پیدایش آن به دهۀ Pit Kin, 2001, Ding & Knaap, 2002دهند )بررسی قرار می
(، همگی دربارة 1938( و ویرث )1925(، برگس )1916شناسانی نظیر پارك )گردد. جامعهشناسی شیكاگو برمیجامعه

ها، نظریۀ کنند. از این نوشتههای طبیعی، اشاره میبا سیستمای و در اغلب موارد به تقابل ماهیت تغییرات محله
طور کرد که درنهایت بهعنوان یک چرخۀ حیات توصیف میاکولوژیكی توسعۀ شهری ظهور یافت که تغییرات محله را به

ت تأثیر شود. این نظریه در قرن بیستم، اندیشه بر روی اجتماعات و محالت را تحناپذیری به زوال ختم میاجتناب
 دهند.می شكل را هامحله هایپویایی که دارند تأکید بیرونی نیروهای بر اکولوژیكی (. نظریاتLang, 2000:1قرارداد)

 مختلف صفات و هاویژگی با را نفعانذی کل در و مشاغل انسانی، افراد جانشینی - تهاجم که نیروهای اکولوژیكی
 دهدمی رخ مسكن بخش در قدمت واسطهبه که فیلترینگ فرآیندهای سازد،می مرتب  حیات چرخۀ در طی هامحله

                                                           
1. Transition 

2. Urban Decline 
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 تشكیل شهری زمین برای را پیشنهادی اجاره معادالت که اقتصادی عوامل و دهدمی سوق زوال سمت را به هامحله
ها آن پویایی و شهری تغییرات بر را اقتصادی عوامل و جانشینی یا تهاجم فرایندهای اکولوژیكی، نیروهای هادهد. آنمی
همچنین، بر اساس دیدگاه اکولوژی اجتماعی، رشد و تحول اقتصادی، (. Ding & Knaap, 2002دانند )می مؤثر

سازمان قدیم و فرسوده اقتصادی و اجتماعی جامعه را که مبتنی بر پیوندهای خانوادگی، همبستگی محلی فرهنگ، طبقه 
ای و یزد و برای جایگزینی، آن را با سازمانی مبتنی بر تعلقات شغلی، حرفهرو منزلت بوده را دگرگون کرده و یا در هم می

های مسكونی دهد. مطابق این نظریه، در صورت عدم همخوانی میان خصوصیات جغرافیایی پهنهکار، تغییر میتقسیم
، غلبه نامتعارف یک ها، منجر به ایجاد پیامدهایی چون نابرابری اجتماعیشهری و کاربری و کارکردهای مصوب در آن

کارکرد خاص بر کارکردهای موجود، درهم تنیدگی و گسست فضایی ـ کالبدی، خرو  از شكل دینامیسم و پویایی 
ریزی ها به سمت چرخه افت ـ پژمردگی و زوال )عمدتاً زوال مسكونی( را پایهنوعی روند گذار این پهنهشود و بهمی
توان به نظریۀ رشد دوایر متحدالمرکز، رشد قطاعی، رشد اکولوژیک می ترین نظریات کالسیکنماید. از مهممی

ای اشاره کرد. همچنین نظریۀ تطور طبیعی شهر و نظریۀ گریز از بدبختی ازجمله نظریات مدرن اکولوژیک چندهسته
 (.Mieskowski, 2008: 537  & Mills, 1993: 137; Wasmerهستند )

 

 نظریۀ اقتصاد سیاسی فضا -
کوشد تا شود، سپس میالمللی( تولید میداند که )در محدودة ملی و بینای میاقتصاد سیاسی فضا، فضا را پدیدهنظریۀ 
گیری آن است که فضا مستقیم و های حاکم بر تولید فضا را کشف کند و در این رهگذر نخستین نتیجهمكانیسم

های رادیكال (. این نظریه به دلیل پیوند با نظام78: 1370باشد )پیران،غیرمستقیم، بازتاب رواب  طبقاتی در جامعه می
و  1960(. در اواخر دهۀ103: 1381گذارد )شكویی، ای بر شناخت فضای شهری میکار و غیره اثر ویژهلیبرال، محافظه

م، شاهد جستارهای انتقادی در خصوص نقش دولت، صاحبان صنایع و سازندگان حوزه امالك و 1970اوایل دهۀ
شدت تحت تأثیر هنری لفور (. در این دوره تحلیل شهری بهZukin, 2006: 101الت در توسعۀ شهر هستیم )مستغ

های سرمایه را معرفی کرد که امالك و مستغالت، چرخۀ مجزایی از سرمایه را به خود اختصاص قرار گرفت. او ایدة چرخه
سرمایه است. ازنظر لفور چرخۀ دوم سرمایه برای داده است. صنعت، چرخۀ اول سرمایه و امالك و زمین چرخۀ دوم 

زند. ازنظر وی تعامل بین گذاری در این بخش رشد شهرها را به شیوة خاصی رقم میگذاری جذاب است و سرمایهسرمایه
ور نقش کند. عالوه بر این، لفها، فضا را تولید میگیرد و از طریق خلق ابژهافراد و نیز فعالیت اجتماعی در فضا صورت می

(. نمونۀ گویای تأثیر  Gottdiener, 2010:80-81&Hutchison دهد )دولت در فضا را مورد بح  قرار می
نشینی و نشینی است. گسترش حومهگرایی و نیز گسترش حومهداری بر شهر، روا  الگوی مصرفاقتصاد سیاسی سرمایه

رای رویارویی با گرایش فزاینده به کاهش سطح مصرف در داری بدهندة ارادة سرمایههای شهری درواقع نشانرشد حومه
های نظام ترابری و دسترسی اثر گذاشته است گیری فضا، فاصله بر پایۀ طراحیاقتصاد است و چنین اموری بر شكل

 همراه به درآمدی، و طبقاتی شكاف وجود و اقتصادی رانت و درآمد توزیع همچون، مهمی مسائل(. 70: 1370)پیران،
است  سیاسی اقتصاد در شده بح  موضوعات ازجمله و غیره، خدماتی و تولیدی انحصارات تولید، ابزار و منابع یتمالك

 تغییرات حیاتی عوامل از هاگذاریسرمایه مكان و سیاسی، نوع اقتصادی هایمدل(. در 24: 1397)زنگانه و همكار، 
های مرتب  با عوامل اقتصادی تغییرات ها و دیدگاهمله نظریه(. ازج200: 199: 1386)حاتمی نژاد و عبدی،  است ایمحله
های رشد محلی، نظریۀ ماشین رشد شهری و تغییر ساختار شهری اشاره توان به رویكرد اثر قیمت و کنترلای میمحله
 نمود. 

 های رفتارینظریه -
 از بینیپیش خانوارها، و افراد فردی ترجیحات و تصمیمات قبیل از عواملی بر و برخوردارند کمتری قطعیت از هانظریه این
 شناسیروان در رفتاری ریشه هاینظریه(. Ding & Knaap, 2002)دارد  تأکید ایمحله خاطرتعلق احساس و آینده

 گرچه که است، داده نشان تجربی تحلیل .کنندمی بینیپیش را هدفمند رفتار و عقالنی اقدامات دارند، چراکه اجتماعی
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در  مهاجرت با رسد،می نظر به ساختاری متغیرهای اما هستند، تحرك فرایند در مهمی کنندة بینیپیش ها،نیت و رضایت
 (. پیروان اینLu, 1998دارند ) بعدی جاییجابه رفتار بر مستقیمی آثار نیات، و رضایت از فارغ همچنین، و باشند ارتباط
 تحرك مسكونی، ،مشتری رفتار مهاجرت، نظیر مفاهیمی، بررسی به شناختی هایتكنیک کارگیریبه با فكری دیدگاه

 کمک به دارند. رویكرد رفتاری، تأکید تحوالت فرایند بر هاآن نقش و شهر سیمای و هایمحل درك مسكونی، ترجیحات
(. Pacione, 2009: 27کند )می القاء شهری مطالعات در بیشتری گراییواقع انسانی، رفتار دربارة تجربی هایبررسی

 که شودمی عاطفی ایجاد پیوندهای و فراخوانی سبب کنند،می زندگی آن در افراد که هاییمكان دیدگاه، این اساس بر
 (. دیدگاه26-25: 1397است )زنگانه و همكار،  اقتصادی صرفاً عوامل از جدا و پیوند داده شانزندگی محلۀ با را ساکنان
 چرخۀ تغییرات دربارة( 1955) روسی پیشگامانِ اثر از .است جاییجابه یا ماندن برای انوارهاخ و افراد انگیزه دربارة رفتاری
 مسكونی رفتار پیچیدگی تا است شدهانجام زیادی تحقیقات ،(شوند؟می جاجابه هاخانواده چرا)جاییجابه تصمیمات و حیات
 طورهمان. گیرددربر می را انتخاب عمل که دریافتند ندیفرای عنوانبه را مسكونی تحرك فرایند هاآن .کنند رمزگشایی را
 مسكونی تحرك مطالعات .است طرفه چند پدیده یک مسكونی رفتار دارد، وجود موضوع این دربارة گسترده ادبیات در که
 .دارند تمرکز جاییجابه عمل زیربنایی دالیل و جاییجابه تمایل بر
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 . چارچوب نظری تحقیق1شکل شماره 

 (1398های نگارندگان، منبع: )یافته

 

 های در حال گرارعوامل مؤثر بر تغییرات محله

 

رشد طبیعی 
 جمعیت

حرکات 
 -مرکز
 پیرامون

گزینی جدائی
اجتماعی و 
 قومی

نوآوری و 
پیشرفت 
 تكنولوژی

نقش دولت 
و مدیریت 
 شهری

تفكر آرمان 
گرایی و 
 مدرنیستی

مسائل 
زیست 
محیطی 
 درون شهر

تولد، 
 مهاجرت

کالبدی، 
اقتصادی
 ،

اجتماعی، 
 محیطی

وجود 
تبعیض 
در بازار 
 مسكن

حمل و 
نقل و 
سهولت 

رسی دست
به 
 خدمات

سیاست 
های 
ناخواسته 
و برنامه 
ریزی 
 نشده

زوال و 
دگرگونی 
در بخش 
مرکزی 
 شهر

شیوه 
ناپایدار 
در 

مدیریت 
آب و 
کیفیت 
 هوا

های دیدگاه
 -کالسیک
 اکولوژیک

های دیدگاه
اقتصاد 
 سیاسی فضا

های دیدگاه
 رفتاری

هجوم )رانش مهاجرت طبافت فرودست به 
 بخش مرکزی شهر(

ی )زوال محله های بخش مرکزی و توال
 جدایی گزینی طبقات اجتماعی(

های مشابه در ها و شغلتراکم )انباشتگی حرفه
 یک مكان خاص( 

 جدایی مكانی )سكونت مجزای طبقات
 مختلف اقتصادی، اجتماعی(

اجتماعی  -استقرار ساختارهای اقتصادی
 متمرکز

تراکم جمعیت در بخش مرکزی و برهم 
 راتب شهریخوردن سلسله م

 کاالیی شدن و تجاری شدن

انگیزه افراد و خانوارها برای ماندن یا 
 جابه جایی

 رضایت و نارضایتی از محله سكونت

تقاضای مسكن به عنوان یک 
 محصول استرس زا

ناهمخوانی بین نیازهای خانوار با 
 محی  واقعی زندگی

افت کیفیت زیست، عدم احساس تعلق 

 از محالتمحله ای، تمایل به خرو  

کاهش کسب و کارهای خرد، افزایش انبارها و 

 کارگاه ها، افزایش کسب و کارهای کاذب

فرسودگی کالبدی، تغییر کاربری های 

 شهری، کاهش کیفیت محی  زیستی
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 روش پژوهش
منظور کسب تحلیلی است، که به –نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی –این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی

زایش حیطه فهم و دانش محقق از طریق تحلیل رواب  میان گیرد و به افمی یک مسئله انجام هایریشهدانش و درك 
ارتباط بین عناصر  برو محدوده موردمطالعه منجر خواهد شد. بنابراین، پژوهش به فرآیند حاکم  مسئلهها درزمینۀ پدیده

ترکیبی  هادادهآوری روش جمع، تأکید دارد. هاهای متعدد موجود در آن و تعامل بین آن، شناخت واقعیتمسئلهدرگیر در 
های عمومی های کمی، نتایج سرشماریترین جزء دادهشده است. مهمها و اطالعات کمی و کیفی استفادهاست و از داده

شده توس  سایر گردآوری هایدادهها و آمارگیری همچنینهای موضوعی مرکز آمار ایران و نفوس و مسكن و دیگر داده
ریزی شهر ، مرکز مطالعات و برنامه6ه و شهرسازی کشور، شهرداری تهران و منطقۀ نهادهای مربوطه ازجمله وزارت را

تهران، استانداری تهران، خواهد بود. عالوه بر این ابزار گردآوری اطالعات پرسشگری محقق نیز از کارشناسان و 
نفر از   80ی جامعه آماری پرسشنامه برا های تجربی بوده است.صالح نیز منبع دیگری برای کسب دادهنظران ذیصاحب

ای در شهرداری تهران با تأکید بر دفاتر توسعه محله 6ریزی شهری در شهرداری منطقه اندرکاران برنامهمدیران و دست
ای بوده گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر احتمالی و از نوع طبقهشده است. روش نمونهجایگاه کارفرما، مشاور استفاده

که طبقات معلوم شدند، یک شود. وقتیهای واحد تقسیم می، به زیر جمعیتترتیب، جمعیت کارشناساناست. به این 
 شود.نمونه از هر طبقه استخرا  می

های مكانی و سامانه تحقیق حاضر از فنون توصیف و تحلیل آماری و توصیف و تحلیل فضایی مبتنی بر پایگاه داده
نحراف استاندارد،  انحراف معیار جمعیت، تغییرات میانگین فضایی، آمارة عمومی جی، اطالعات جغرافیایی ازجمله بیضوی ا

منظور تحلیل عوامل مؤثر تحلیل واریانس و غیره برای تحلیل توزیع فضایی جمعیت و روش کوپراس و تحلیل واریانس به
 شده است. بهره گرفته شدهبندی معیارهای استخرا بر تغییر کاربری زمین و از تكنیک تاپسیس برای رتبه

 

 محدودۀ مورد مطالعه
محله است و با استناد به آمار جمعیتی سال  18مشتمل بر شش ناحیه و  که تهران شش منطقۀ، محدودة مورد مطالعه

 قدیمی ثقل با مرکز و همجواری موقعیت لحاظ این منطقه به باشد.نفر جمعیت می 231024، این منطقه دارای 1395
 داد انجام تهران شهر خصوص توسعه در پهلوی اول که اقداماتی تأثیر تحت و توپخانه، ارگ میدان بازار، یهناح یعنی شهر
 فضایی، مرکزیت چهل از دهه غربی شمال و شمال به سمت تهران شهر مرکزی تدریجی موقعیت حرکت و انتقال با و

اظ اهمیت استراتژیک، بسیاری از مراکز سیاسی، امروزه به لح (.1394 تهران، 6 منطقه نمود )شهرداری پیدا فعالیتی
منطقه  کالبدی و عملكردی مصادیق های پشتیبان تولید، مراکز فناوری در این منطقه قرار دارد.اقتصادی، شرکت

 موسسه آموزش و دانشگاه 49تهران(،  هایسازمان درصد 50) سازمان تابعه 142 و خانه وزارت ده استقرار از:  اندعبارت
 26تهران(،  درمانی مراکز درصد 30) درمانی مرکز و بیمارستان  66تهران(،  عالی آموزش مراکز درصد 50)عالی

 و ایو رسانه فرهنگی اقتصادی، مالی، اداری مرکز صدها و  تهران( درصد30المللی)بین هایسازمان و دفتر سفارتخانه
 (.41: 1394)تفكر، ...  و بزرگ هایشرکت انواع
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 شهرداری تهران به تفکیک ناحیه 6. موقعیت جغرافیایی منطقه 2شکل شماره 

 (1398تهران،  6شهرداری منطقه منبع: )

 

 هابحث و یافته

 تغییرات کمی جمعیت و خانوار

( در قالب 55نفر)بر اساس آمار سال  231683جمعیت منطقۀ شش حدود  1359دهد که در سال ها نشان میبررسی
یافته است. روند نفر کاهش 220331به  1375نفر رسیده و در سال  258838به  1365خانوار بوده که در سال  63771

که طی این دو دوره، جمعیت منطقه به ترتیب طورینیز ادامه داشته است. به 1390و  1385تغییرات نزولی در سال 
نفر بوده است، که بیانگر رشد مثبت  251384ه معادل یافته است. جمعیت منطقنفر کاهش 229340نفر  237292معادل 

های مختلف تعداد جمعیت و نرخ رشد آن در منطقۀ شش و شهر تهران طی دوره( 1جدول)در جمعیت در این دوره است. 
ازنظر جمعیت نوزدهمین منطقۀ شهر بوده و  1395شود، این منطقه در سال طور که مشاهده میشده است. همانارائه
سرعت کاهش رشد جمعیت در  1375-90های داده است و در فاصلۀ سالدرصد جمعیت شهر را در خود جای 8/1حدود 

 این منطقه از سرعت کاهش آن در کل شهر، بیشتر بوده است. 

 
 1395و  1390و  1385و  1375های جمعیت و متوسط رشد در منطقه شش  و  شهر تهران طی سال. 1 شمارهجدول 

 رخ رشدن جمعیت محدوده

 1390-95 1385-90 1375-85 1395 1390 1385 1375 سال

 80/1 -62/0 74/0 251384 229980 237292 220331 6منطقه 

 29/1 88/0 45/1 8695101 8154051 7803883 6758845 شهر تهران

 (1395و  1390و  1385، 1375)سرشماری عمومی نفوس و مسکن  منبع:

 

های مورد بح ، دو روند متضاد افزایش تعداد خانوار و کاهش بعد خانوار را ی سالبررسی وضعیت خانوار ط ،همچنین
های بُعد خانوار منطقه از بعد خانوار کل شهر تهران کمتر بوده است، اما در سال 1375که در سال طوریدهد، بهنشان می
توان یابد. علت این وضعیت را میمینسبت به شهر تهران کاهش  1395با کل شهر برابر بوده و در سال  1390و  1385

گانه شهر تهران و گرایش 22ای در کل مناطق در دو گرایش اصلی جستجو کرد: یكم، گرایش به داشتن خانواده هسته
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ها توس  خانوارهای غیربومی دوم که اغلب در مناطق مرکزی شهرها رایج است، خرو  خانوارهای بومی و جایگزینی آن
 (. 2)جدولهاست های آنمحل کار از اولویتجوان که نزدیكی به 

 
 مقایسه تعداد و بعد خانوار منطقه شش با کل شهر تهران. 2 شماره جدول

 بعد خانوار )نفر( تعداد خانوار محدوده

 1395 1390 1385 1375 1395 1390 1385 1375 سال

 95/2 1/3 4/3 7/3 85092 73212 70295 60063 6منطقه 

 97/2 1/3 4/3 1/4 2924208 2597731 22678892 1660219 شهر تهران

 (1395و  1390و  1385، 1375: )سرشماری عمومی نفوس و مسکن منبع
 

 تراکم جمعیتتغییرات 
شده است، که حاکی از اثرپذیری ارائه 1395تا  1375های ( تراکم جمعیتی منطقه شش و  شهر تهران در سال3جدول)در 

شود. مقایسۀ های مختلف مشاهده میکه تغییرات مثبت و منفی طی دورباشد، چنانمیآن از تغییرات جمعیتی منطقه 
تراکم منطقه با کل تهران بیانگر آن است که منطقۀ شش نسبت به سایر مناطق شهر تهران از تراکم کمتری برخوردار 

شش کمتر از کل تهران بوده  های مورد مطالعه، همواره در منطقۀحال همین تراکم پایین نیز طی سالبوده و درعین
 است.
 

 تراکم جمعیتی منطقه شش و  کل شهر تهران. 3 شماره جدول

 تراکم جمعیتی مساحت جمعیت محدوده

 1395 1390 1385 1375 )کیلومترمربع( 1395 1390 1385 1375 

 117 107 110 102 2144 251384 229980 237292 220331 6منطقه 

 137 128 123 106 63300 8695101 8154051 7803883 6758845 شهر تهران

 (1395و  1390و  1385، 1375: )سرشماری عمومی نفوس و مسکن منبع

 

 

 تغییرات ساختار جنسی جمعیت
بررسی ساختار جنسی جمعیت شاخص بسیار مهمی در درك گذار محالت شهری است. امروزه در محالت شهری در حال 

ت نرمال جامعه، تعداد زنان و مردان تقریباً برابر هستند. که در وضعیشود، درحالیگذار نسبت جنسی متعادلی مشاهده نمی
شهری، تعداد افراد مجرد و متأهل تغییرات محسوس در نسبت جنسی مناطق از عوامل زیادی نظیر مهاجرت درون و برون

دهد که تعداد نشان می 1395ا ت 1375های شده نسبت جنسی منطقۀ شش طی سالو غیره متأثر بر پایه اطالعات ارائه
تعداد مردان کمتر از زنان  1395و  1390هاینسبت به مردان بسیار کمتر و در سال 1385و  1375های زنان در سال

در سال 9/92به  1375در سال  8/103روند کاهش این شاخص است. نسبت جنسی منطقه از باشد که بیانگر می
 نسی این منطقه از کل شهر تهران اندکی کمتر بوده است. نسبت ج 1390رسیده است. در سال 1390
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 نسبت جنسی منطقه شش و کل شهر تهران. 4 شماره جدول

 نسبت جنسی محدوده

 1375 1385 1390 1395 

 123161 110297 119421 112222 مردان 6منطقه 

 128223 119043 117871 108109 زنان

 1/96 9/92 3/101 8/103 نسبت جنسی

 00 1/99 4/104 4/105 شهر تهران                     

 (1395و  1390و  1385، 1375: )سرشماری عمومی نفوس و مسکن منبع
 

 های مهاجرتی در منطقه گرایش
دهد که حجم نشان می 1375-85و  1365-75های بررسی روند مهاجرت در منطقه شش شهر تهران در فاصله سال

های دهنده مهاجرپذیر بودن این منطقه است. طی سالسبت به دهه اول افزایش داشته که نشانمهاجرت در دهه دوم ن
تقریباً  1385باشد. در سال بیشتر از میزان مهاجرت در کل شهر تهران می 6مورد بررسی میزان مهاجرت در منطقه 

رند و تعدادی نیز از این مقدار کمتر یا دا 12گانه شهر تهران، میزان مهاجرتی در حدود 22توان گفت که اکثر مناطق می
 4/12دهد که نشان می 1395و  1390های در طی سال 6باشند. بررسی وضعیت مهاجران واردشده به منطقه بیشتر می
های اخیرالذکر برای شهر تهران معادل اند که این رقم طی سالدرصد جمعیت منطقه شش مهاجر بوده77/10درصد و 

 باشد که ارقام فوق حاکی مهاجرپذیری باالی منطقه شش در مقایسه با کل شهر تهران است.صد میدر 2/7درصد و  1/6
 

 و  کل شهر تهران 6تعداد مهاجران واردشده و میزان مهاجرت در منطقه . 5 شماره جدول

 1395  1390 1385 1375 مناطق

 میزان تعداد میزان تعداد میزان تعداد میزان تعداد 

 77/10 27022 4/12 14324 7/18 44301 8/14 32512 6منطقه 

 2/7 6260472 1/6 4973971 8/12 1000193 4/8 567522 شهر تهران

 (1395: )سرشماری عمومی نفوس و مسکن، منبع

 

 دار یا بیضوی انحراف استانداردتوزیع جهت
را نشان  1375-95ان طی دورة دار )انحراف استاندارد(، تغییرات فضایی جمعیت منطقۀ شش شهر تهرمدل توزیع جهت

جایی در مرکز میانگین و توزیع جهتی جمعیت به سمت شمال غرب را دارد، حكایت از تغییرات و جابه (3شكل )دهد. می
 گرفته است.  که تحت تأثیر عوامل و نیروهای کالن و خرد شكل
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 1395تا  1375های گین جمعیت منطقۀ شش طی سال. تغییرات بیضوی انحراف استاندارد و مرکز میان3شکل شماره 

 (1398منبع: )شهرداری منطقه شش تهران، 
 

 تغییرات فضایی میانگین جمعیت
بیشترین تغییرات در  1375شده، حاکی از این است که در سال ارائه (4شكل )وضعیت تغییرات میانگین جمعیت که در 

های شمالی شرقی، جنوب و و دهۀ بعد این تغییرات ابتدا در بخشهای شرقی و غربی منطقه بوده است، اما طی دبخش
 داده است.داده است و دهۀ بعد بیشترین تغییرات در شمال، مرکز و غرب منطقه رخجنوب غربی رخ

 

   

1375 1385 1395 

 .  تغییرات فضایی میانگین جمعیت4شکل شماره 

 (1398منبع: )شهرداری منطقه شش تهران، 

 

 اریانس جمعیت تحلیل و
طور که در مورد بررسی قرارگرفته است. همان 1395و  1385،  1375های بررسی وضعیت واریانس جمعیت طی سال

مقدار واریانس از پراکندگی کمتری برخوردار  1375شود، در دورة اول مطالعه یعنی سال مشاهده می 7و  6، 5های شكل
این تغییرات شدت گرفته که حاکی از به هم خوردن نظم  1395و  1385ای هبوده است، اما طی دو دهۀ بعد، یعنی سال

 های مختلف منطقه بوده است.در توزیع جمعیت و افزایش تغییرات آن در بخش

 

 

 

 

 



 1400زمستان  ،71، شمارۀ 19، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       14

  

 
 1375وضعیت واریانس جمعیت در سال .  5شکل شماره 

 (1398های نگارندگان، منبع: )یافته

 

 
 1385ال وضعیت واریانس جمعیت در س.   6شکل شماره 

 (1398های نگارندگان، منبع: )یافته

 

 
 1385وضعیت واریانس جمعیت در سال . 7شکل شماره 

 (1398های نگارندگان، منبع: )یافته
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 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری منطقه شش
خود را در قالب ای در مراکز شهری، تغییرات شدید کاربری اراضی است. این وضعیت یكی از مصادیق بارز تغییرات محله

منظور بررسی تحوالت کارکردی محالت دهد. بهها نشان میعدم تعادل در میزان مساحت و سهم هریک از کاربری
 ها طی دو دورة مقایسه شده است. منطقۀ شش، میزان و سهم کاربری

ادشده به سبب استقرار های بیرونی و ناشی از تجمع ایجمنطقه شش تحت تأثیر انتقال تدریجی هسته قدیمی شهر، صرفه
تدریج عرصه استقرار و نشست بسیاری از به، گیری مكان گزینی مراکز خدماتی و اداری استراتژیک شهری و ملیو جهت
ها، ها شامل طیف وسیعی از عناصر اداری )وزارتخانهای و شهری شده است. این کاربریهای مقیاس فرا منطقهکاربری

ها و (، عناصر درمانی )بیمارستان... قلعه وهای شهروند، قدس، قزل(، عناصر تجاری )فروشگاهها و دفاتر اداریسفارتخانه
ها و ( عناصر جهانگردی اقامتی )هتلو ... های مهمی چون بیمارستان امام خمینی، فیروزگر، ساسان، آسیازایشگاه

(، عناصر نظامی )پادگان و ... درس، امیرکبیرها(، عناصر آموزش عالی و تحقیقاتی )دانشگاه تهران، تربیت ممسافرخانه
ای( است. پراکنش های مهم فرا منطقهجمشیدیه( و درنهایت تأسیسات و تجهیزات شهری )ترمینال بیهقی و پارکینگ

آباد استثنای منطقه یوسفتبع سهم باالی سطح پوشش آن در سراسر منطقه بهبه 6ها در سطح منطقه فضایی این کاربری
توزیع عناصر خدمات رفاه عمومی به تفكیک نوع و تعداد حاکی از آن است که؛  بوده است. Uمیرآباد به شكل و شرق ا
مرکز فرهنگی  235مرکز مذهبی،  32مرکز درمانی و بیمارستان،  85واحد آموزش عالی،  44واحد آموزش عمومی،  196

آژانس هوایی، کلیت  74رستوران،  124متی، واحد اقا 42واحد فضای سبز و پارك،  25مرکز ورزشی،  31هنری،  –
 28ها و مؤسسات تابعه، درصد وزارتخانه 23دهند. در وضع موجود، حدود تشكیل می 6خدمات رفاه عمومی را در منطقه 
ها و ادارات درصد سازمان 40های تخصصی با مقیاس عملكرد ملی، درصد بیمارستان 19درصد مؤسسات آموزش عالی و 

درصد فضاهای  80درصد سینماها،  23های عمومی با مقیاس عملكرد استانی و درصد بیمارستان 20ها و هکل وزارتخان
شهر تهران، در سطح ای در مقیاس عملكرد کالنها و مراکز فنی و حرفهدرصد دبیرستان 5/6های دینی، مذهبی اقلیت

ریزی، )معاونت برنامه جتماعی به منطقه القا کرده استای از بعد سیاسی و امنطقه قرار دارند که این امر حساسیت ویژه
 (.62-60: 1396توسعۀ شهری و امور شورا، 

 

 
 

 1390کاربری اراضی سال  1375کاربری اراضی سال 

 . وضعیت کاربری اراضی منطقۀ شش8شکل شماره 

 (1398منبع: )شهرداری منطقه شش تهران، 
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شود، روند که مشاهده میت کاربری اراضی منطقه شش آمده است. چنان( حجم و میزان تغییرا6جدول)( و 8شكل)در 
بیشترین درصد  ،اداری بوده است. همچنین-غالب تغییرات در دوره مطالعاتی از کاربری مسكونی به کاربری تجاری

درصد، مسكونی  87/29)فضای سبز، خدماتی، صنعتی، مختل  و...( با مساحت  هاتغییرات به ترتیب اداری به سایر کاربری
 68/19درصد و تغییرات کاربری مسكونی به اداری معادل 5/22به سایر)فضای سبز، خدماتی، صنعتی، مختل  و...( معادل 

 (.10: 1390زاده و فرهودی، )اسماعیل درصد بوده است
شود، روند میکه مشاهده ( حجم و میزان تغییرات کاربری اراضی منطقه شش آمده است. چنان10جدول )( و 9شكل)در 

اداری بوده است. همچنین بیشترین درصد -غالب تغییرات در دوره مطالعاتی از کاربری مسكونی به کاربری تجاری
درصد، مسكونی  87/29ها)فضای سبز، خدماتی، صنعتی، مختل  و...( با مساحت تغییرات به ترتیب اداری به سایر کاربری

درصد و تغییرات کاربری مسكونی به اداری معادل  5/22  و...( معادل )فضای سبز، خدماتی، صنعتی، مختل به سایر
 (.10: 1390زاده و فرهودی، )اسماعیل درصد بوده است 68/19

 
 

 مساحت و درصد تغییرات کاربری زمین منطقۀ شش . 6جدول شماره 

 درصد تغییرات مساحت)مترمربع( نوع تغییر کاربری شهری

 68/19 317800 مسكونی به اداری

 04/0 700 مسكونی به فضای سبز

 62/8 139200 مسكونی به آموزشی

 02/0 400 مسكونی به تأسیسات شهری

 49/0 7900 تفریحی-مسكونی به فرهنگی

 5/22 363400 مسكونی به سایر

 03/1 16700 اداری به مسكونی

 09/0 1500 اداری به فضای سبز

 05/0 800 اداری به درمانی

 41/0 6600 اداری به آموزشی

 06/0 97900 اداری به تأسیسات شهری

 41/10 168100 تفریحی -اداری به فرهنگی

 7/0 11600 اداری به خدمات اجتماعی

 87/29 482300 اداری به سایر

 (1: 1390زاده و فرهودی، منبع: )اسماعیل
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 –ش شدید به تغییر بافت از مسکونی به تجاری ویژه گرایهای شهری به. میزان و شدت استفاده از کاربری9شکل شماره 

 خدماتی از جنوب شرق به شمال غرب

 (1398منبع: )شهرداری منطقه شش تهران، 

 

 وتحلیل اطالعات بر اساس مدل تاپسیستجزیه
میزان تأثیرگذاری ویژگی اقتصادی بر شده دهد که از معیارهای مورد ارزیابینشان می (7جدول)های حاصل از یافته
( جایگاه اول را به خود اختصاص داده است و در 967/0با کسب امتیاز ) غییرات کاربری اراضی از مسكونی به تجاریت

های مجاورت پهنه( قرار دارد. 914/0با امتیاز )های شمالی منطقه کانون بودن فعالیت اقتصادی در پهنهجایگاه دوم 
( توانسته است رتبه سوم را به خود 487/0شده برابر با )از کسببا امتی شهرداری تهران 12با منطقه  6جنوبی منطقه 

، ها توس  جمعیت مهاجرمهاجرت ساکنان بومی به سایر مناطق و جای گزینی آناختصاص دهد.  معیارهای دیگر چون  
ز ای جمعیت با تمرکگیری الگوهای خوشهشكل، 70نسبت به دهه  90نامتعادل بودن الگوی فضایی جمعیت در دهه 

تری و غیره رتبه پایین پذیری بافت محالتها، فرسودگی و آسیبقدمت باالی ساختمان، بیشتر در نواحی شمالی و غربی
 باشد.   اند. در حالت کلی وضعیت و جایگاه هر یک از معیارها در نمودار فوق قابل رؤیت میرا به خود اختصاص داده
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های ایده آل و حلتهران با  راه 6های در حال گرار  منطقه کالبدی محله -تبیین تحوالت فضایی فاصله مکانی  . 7 شماره جدول

 غیر ایده آل

Di+ Di- CLi ردیف معیارها رتبه 

 1 زاعنوان یک محصول استرستقاضای مسكن به 14 082/0 003/0 025/0

 2 عی زندگیناهمخوانی بین نیازهای خانوار با محی  واق 13 220/0 007/0 025/0

 3 شیوه ناپایدار در مدیریت آب و کیفیت هوا 12 222/0 007/0 018/0

 4 ای جمعیت با تمرکز بیشتر در نواحی شمالی و غربیگیری الگوهای خوشهشكل 6 426/0 014/0 033/0

019/0 010/0 314/0 11 
 ریزی نشده مدیریت شهری برهای ناخواسته و برنامهتأثیرگذاری سیاست

6های توسعه منطقه هبرنام  
5 

 6 پذیری بافت محالتها، فرسودگی و آسیبقدمت باالی ساختمان 7 418/0 013/0 020/0

 7 های مشابه در یک مكان خاصها و شغلانباشتگی حرفه 10 389/0 013/0 018/0

70نسبت به دهه  90نامتعادل بودن الگوی فضایی جمعیت در دهه  5 433/0 014/0 018/0  8 

 9 ها توس  جمعیت مهاجرمهاجرت ساکنان بومی به سایر مناطق و جای گزینی آن 4 445/0 015/0 001/0

 10 میزان تأثیرگذاری ویژگی اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی از مسكونی به تجاری 1 967/0 030/0 003/0

 11 های شمالی منطقهکانون بودن فعالیت اقتصادی در پهنه 2 914/0 028/0 016/0

 12 شهرداری تهران 12با منطقه  6های جنوبی منطقه مجاورت پهنه 3 487/0 016/0 020/0

 13 های بخش مرکزی در منطقه و جدایی گزینی طبقات اجتماعیزوال محله 9 417/0 014/0 019/0

 14 ونقل و دسترسی به خدمات شهرینوآوری و پیشرفت تكنولوژی در بخش حمل 8 417/0 013/0 028/0

 (1398های نگارندگان، منبع: )یافته

 

 نتیجه گیری 
شده شهر تهران  پرداختههای در حال گذار منطقۀ شش کالنفضایی محله-در پژوهش حاضر به تبیین تحوالت کالبدی

های ها در شهر تهران، تغییرات کاربری اراضی تحت تأثیر عوامل خارجی دگرگونیاست. با توجه به اهمیت جایگاه محله
شهر تهران بیشتر از کاربری مسكونی به کالن 6آورد. این تغییرات در محالت منطقه ها به وجود میدیدی را در آنج

تجاری بوده است. این امر بر کاهش نرخ منفی رشد جمعیت، کاهش تراکم، کاهش ابعاد خانوار و کاهش -کاربری اداری
های شمالی منطقه شده های اقتصادی در پهنهنون فعالیتنسبت جنسی تأثیر گذاشته است. عالوه بر این منجر به ک

 است.

فضایی محالت در مطالعات خارجی نزدیک به پژوهش ایدو روبرت ایگبنتا  -پژوهش حاضر در ارتباط با تحوالت کالبدی
 های مرکزی شهر آنوگوهای تجاری در بخش( است. وی به بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین به کاربری2009)

های دهد که تغییر ناگهانی در استفاده از زمینپرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می 2008تا  1997های طی سال
رساند. عالوه بر پژوهشگر مذکور رساله مسكونی به استفاده تجاری در شهر انوگو، بازده مطلوب زمین را به حداکثر می

ها وضعیت اقتصادی محالت و ( باشد. آن2014ال  و استیفن رأس )تواند نزدیک به پژوهش استیورت روزنثحاضر می
اند و عقیده دارند که، ، اگرچه بسیاری از شهرها، وضعیت اقتصادی در سطح محله و شهر را به شكل کلی مطالعه کرده

اقتصادی در  گذارند، اما تغییر و تحول وضعیتهای مكانی، پایداری شدیدی از منظر اقتصادی را به نمایش میموقعیت
سطح محله، لزوماً به معنای پایداری در اقتصاد شهری نبوده و نادیده انگاشتن کارکردهای گوناگون و الزم در پویایی 

ونقل، و ها، منجر به فروپاشی تدریجی مسكن، زیرساخت حملمحالت شهری و توجه صرف به وضعیت اقتصادی آن
 گردد.تقویت بدون برنامه سرریزهای جمعیتی می

ها به بررسی تغییرات ( است. آن1390زاده و همكاران )پژوهش حاضر در مطالعات داخلی نزدیک به پژوهش اسماعیل
 15دهد، که طی دورة اند. نتایج این پژوهش نشان میشهر تهران پرداختهداده در کاربری اراضی منطقه شش کالنرخ
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یافته است و در مقابل مساحت اراضی با هكتار کاهش 679هكتار به  754سالۀ مورد مطالعه، اراضی مسكونی از 
هكتار افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیر ساکن و شناور روند  213هكتار به  167تجاری از -های اداریکاربری

 افزایشی را طی کرده است. 
شده ها حاصلهای آناز پژوهشاند و نتایج نسبتاً خوبی نیز اگرچه تحقیقات مذکور به مسئله مورد پژوهش حاضر پرداخته

های در حال گذار منطقه شش است. لیكن از آنجایی که تحقیق مدون و جامعی در خصوص تحلیل تحوالت محله
 های پیشین مؤثر باشد.نشده است، این تحقیق توانسته است در گسترش و تكمیل پژوهششهر تهران انجامکالن

 -های در حال گذار شامل: رشد طبیعی جمعیت، حرکات مرکزتغییرات محله ها ابتدا عوامل مؤثر بربرای تحلیل داده
های جامع و پیرامون، جدائی گزینی اجتماعی و قومی، نوآوری و پیشرفت تكنولوژی، نقش دولت و مدیریت شهری، طرح

 محیطی درون شهر بررسی شد.تفصیلی و مسائل زیست
ها در این شده است که از میان آنفضایی محالت در حال گذار مطرح-های متفاوتی در ارتباط با تحوالت کالبدینظریه

ها در قالب فرایندهای کالن و خرد شده است. هریک از دیدگاههای اکولوژیک و اقتصاد سیاسی استفادهتحقیق از دیدگاه
های اقتصاد ند. نظریهکنشینی ظهور میکنند. فرایندهای اکولوژیک در رقابت، هجوم، توالی، جایگزینی و حومهعمل می

های اقتصادی و سیاسی تأکید دارند که منجر به تغییر های کالن و به تبعیت از سیاستسیاسی بر عوامل کالن در مقیاس
های رفتاری نیز بر تصمیمات مكانی و ترجیهات ساکنان، شود. نظریهها میهای مختلف آنکارکرد شهرها و بخش

ن، رضایت از محل سكونت و غیره تأکید دارند. ماحصل تغییر در هریک از این ابعاد، های اجتماعی، تقاضای مسكویژگی
یابد. نتایج بررسی ها بروز میتغییر حیات شهری است که نمود فضایی آن در قالب افت و تغییر کارکرد و کالبد محله

های دگی کالبدی، تغییر کاربریفضایی در محالت در گذار منجر به فرسو-دهد که تحوالت کالبدیها نشان میدیدگاه
وکارهای ها، افزایش کسبوکارهای خرد، افزایش انبارها و کارگاهشهری، کاهش کیفیت محی  زیستی، کاهش کسب
 شوند.ای، تمایل به خرو  از محالت میکاذب و افت کیفیت زیست، عدم احساس تعلق محله

دار یا بیضوی انحراف استاندارد و تغییرات ی آماری توزیع جهتهادر چهارچوب نظریه اکولوژیک و اقتصاد سیاسی از مدل
میانگین جمعیت، تحلیل واریانس جمعیت، تكنیک کوپراس، بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری منطقه شش و تكنیک 

ۀ شش ویژه منطقجمعیت بسیاری از مناطق مرکزی شهر تهران، و به -1دهد: شده است. نتایج نشان میتاپسیس استفاده
طی چهار دهۀ اخیر با افت جمعیتی همراه بوده است و همین امر بر کاهش نرخ منفی رشد جمعیت، کاهش تراکم، کاهش 

های اصلی شهر، منطقۀ شش حاکی از بررسی وضعیت کاربری -2ابعاد خانوار و کاهش نسبت جنسی تأثیر گذاشته است.
تحلیل  -3اداری بوده است. -های تجاریایش سهم کاربریهای مسكونی و در مقابل افزکاهش مساحت و سهم کاربری

نسبتاً  1375دهد که این توزیع در سال نشان می 1395و  1385و  1375های وضعیت توزیع و تراکم جمعیت طی سال
 1385های ای شدن جمعیت طی سالهای فضایی قوی بوده است، اما طی دو دهۀ اخیر روند خوشهمتعادل و بدون خوشه

های تكنیک تاپسیس با تأکید بر معیارهای کالبدی، اقتصادی، نتایج حاصل از یافته -4گرفته است.شكل 1395و 
دهد که از معیارهای ها نشان میگذاری و ارتباطات و دسترسیاجتماعی، جمعیتی، محیطی، مدیریتی، قوانین و سیاست

کاربری اراضی از مسكونی به تجاری با کسب امتیاز  شده میزان تأثیرگذاری ویژگی اقتصادی بر تغییراتمورد ارزیابی
 ( جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.967/0)

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری می باشد، حامی مالی نداشته است.
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