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 چکیده

زیرتیی، در ماراتره هر  ت در          شود که بررای هر      هایی را شامل می کاربری ترکیبی، کاربری

ارتباط با یکدیگر چه به صوره افقی ت چه به صوره عمرودی، ینر ی درتی یرا ترانیمای  ررار            

یی اتر  کره بره یکری از         ها دت ته دههتوتنة شهری مبی ی بر ترکیب ت انیالط کاربری.  گیرندمی

ریريی شرهری در کرهورهای امریکرای شرماای ت ارتپایری               های برنامه مهمیرین منیارهای  پارادای  

این رتیکرد از بین مفاهی  جدید توتنة شهری نظیر نوشهرگرایی، توترنة پایردار،    .  ات تبدیل شده

هوشم د شهری، تواید شده ات  که به دنبال ایاراد   های شهری ت رشدارتقاء ر اب  پذیری کاربری

ترزنده گی، تناماله اجیماعی، ام ی ، کوتاه کردی متیر تفرهای موتر محرور، ترهویب بره پیراده         

هدف این پژتهش ضمن بررتی مفراهی  نظرری       .  باشدمی...  رتی ت ارتقای کیفی  محیط زیت  ت 

های نیابای نواجه علی موفب شهر هراه ت بره        های مخیلط، ارزیابی میيای انیالط کاربریکاربری

ایرن پرژتهش در زمرر        .  های مخیلط در این محدتده اتر     کارهای ارتقای کاربریم ظور ارائة راه

تحلیلری ت پیمایرهی اناراد شرده، در گررد تری             -های کاربردی ات  ت به رتش توصیفی  پژتهش



نیرای  تحقیرب نرهای      .  یی ت مهاهداه میدانی اتریفاده شرده اتر       های  ی از مطااناه کیابخانهداده

ها در تطح افقی اتر  ت     های این نیابای بیهیر به عل  ترکیب کاربریدهد که انیالط کاربری می

انیرالط کراربری    .  باشرد میيای انیالط کاربریها در تطح عمودی در مقایته با افقی بتیار کر  مری      

هرای    افقی نیابای عمدتاً ناشی از اتیقرار انواع مخیلف کاربری در  ی ت انیالط عمرودی کراربری        

 .های این نیابای اندک ات اطراف نیابای نیي به دایل یا طبقه بودی اکثر  تم 

کاربری مختلط، اختالط عمودی و افقی، خیابان خواجه علی موفق،،   :  های کلیدیواژه

 . هرات، افغانستان
 مقدمه

رتد؛ زیرا نه ت ها نقش مؤثرری   در بین م ابع شهری، زمین مهمیرین ت حتاس ترین م بع به شمار می 

در توزیع ثرته، عداا  اجیماعی ت گتیرش فقر دارد؛ بلکه تأثیر بتيایی در ت ظی  ترازمای فریایی ت       

هرای مردیرای    تررین ددددره   عرضة م اتب  ی امرتزه به یکری از مهر       . تانیار کاابدی یا شهر دارد

 .(11:  8811  تقوایی ت تررایی،   )ریيی شهری را به چااش کهانده ات  شهری تبدیل شده ت نظاد برنامه

کاربری ترکیبی به مکانیابی انواع میفاته کاربری زمین اع  از متکونی، تاراری، اداری، تفریحری ت          

هرای می روع اتفرای بیفیرد؛ مان رد          تواند در مقیراس   این توتنة ترکیبی می   .  گردددیره نيدیا ه  بر می

، در طرول    (مان رد دفراتر اداری کره طبقراه برانی شرای مرتکونی اتر                  )ترکیب در دانل تانیمای  

هرا شرود کره      تواند شامل انواع متکن ت  یم   ی   همچ ین، می.  ها ت دانل تاحدهای همتایگی نیابای

 (. Litman& Steele, 2013: 19)باعث ایااد طبقه ب دی در مدی ت جيت کلیدی نوشهرگرایی ات  

هرای مخیلفری از     توتنة کاربری مخیلط به من ی یا تانیمای یا مایمع ات  که شامل کراربری      

هرای مرتکونی، اداری،     رتد کره بهرره بررداری      منموًن این اصطالح ت یی بره کرار مری          .  شودزمین می

های اجیماعی مثرل مدرتره، کیابخانره ت نردماه           تااری، ترگرمی ت مرا ب  از کودکای ت یا اتیفاده

م طقه ب دی کاربری مخیلط ممکن ات  از نظر مقیراس بريرب باشرد ت یرا         .  دتایی با ه  ترکیب شوند

هرا در   هرا ت رتریورای    یا ااگوی رای  در این زمی ه شامل مغازه  .  محدتد به یا مکای کوچا گردد

ااردین ت شرورجه،     تریف )باشرد   های متکونی در طبقاه دتد ت تود مری   همکف تانیمای ت  پارتمای

کاربری مخیلط ممکن ات  در افکار بنریی افرراد مربروط بره نوشهرنرهی ی یرا توترنة                   (. 873: 8831

( توتنه بر مب ای حمل ت نقرل       )  TODاین برای عقیده جدید موتود به .  باشد (TOD( محورترانيی 

بتیار م اتب ات  که در تندادی از شهرها که پایانه های حمل ت نقل م اتب در یا م طقره میمرکري     
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پرردازد؛ تاری    نوشهرگرایی اابیره بره حمایر  از مفهرود کراربری مخیلرط مری                .  شده اند، م اتب ات   

هرای  هایی نیي در  ی تجود دارند کره تمراد تیروری     های دیگر دارای کاربری مخیلط ت توتنهتانیمای

توان د کامالً تااری یا متکونی باشر د   توتنه بر مب ای حمل ت نقل، می.  شودنوشهرگرایی را شامل نمی

ج بش رشد هوشرم د کره مخاارف        .  های فنلی، در تا ع کاربری مخیلط هتی دهرچ د بتیاری از نمونه

توتنة پراک ده شهر به صوره پیرامونی ات  نیي عال م د به توتنه کاربری مخیلرط اتر ؛ زیررا ایرن            

ع روای  تواند بره باشد؛ تای از ج به نظری، توتنة کاربری مخیلط میطرح موافب شکل فهرده شهری می

؛ (Rabianski, 2007: 2-5)توتنة جههی ت با یا فاصله  ابل توجه از مرکي شهر، نیي رتنب یابرد    

ب ابراین، توتنة کاربری مخیلط، انیراً در میای طراحای رای  شده ات ؛ زیرا اتیفاد  م اتب ت میراکر    

دتچرنه تواری، پیاده   .  باشداز زمین، یا فرص  م اتب برای تبدیل  ی برای کار ت نرید  تای می 

رتاند ت تراک  رف  ت  مد موترها ت مصرف  رتی یا متافرتهای کوتاه به تبا زندگی فردی تود می

با توجه به  نچه گفیه شد، پژتهش حاضر، به دنبال بررتری   . دهدانرژی برای حمل ت نقل را کاهش می

هدف اصرلی   .  ها در محدتد  نیابای نواجه علی موفب شهر هراه پردانیه ات  میيای انیالط کاربری

ایرن پرژتهش در زمرر        .  هرا ایرن محردتده اتر        این تحقیب نیي بررتی میيای ت درجه انیالط کاربری 

یری ت   تحلیلری ت پیمایرهی ت برا اتریفاده از م رابع کیابخانره                -های کاربردی، با رتش توصریفی   پژتهش

هرای توترنة    مهاهداه میدانی  نخت  به بررتی ادبیاه نظری کاربری مخیلط ت جایگاه  ی در طررح     

ها برای این محدتده را با اتریفاده از شرانا انیرتپری ت        شهری پردانیه؛ تپس درجة انیالط کاربری

رتد، در پایای این تحقیب به ارائرة راهکارهایری      تو ع می.  ها محاتبه نموده ات فرمول انیالط کاربری

 . ها در این محدتده برتدعملی جه  افيایش میيای انیالط کاربری

 پیشینة تحقی،

، با هدف مورد  زمایش  ررار دادی پایرداری شرهری در دت            8818یی که در تال مث وی در مطاانه

نوع فرد شهری، توتنة فهرده ت گتیرده انااد داد؛ به این نییاه رتید که تیوری شهر فهرده کراراتر ت      

های مصرف انرژی، تتهیاله دتیرتری شرهرتندای بره تاهریياه ت نردماه شرهری               مؤثرتر در زمی ه

هرای مرورد    های تراک  ت کاربری ترکیبی، در جه  انیخاب محردتده     گیدر این پژتهش، تیژه.  ات 

ها حاکی از این ات  که محدتده با کاربری ترکیبی، دتیرتی بهریری را        یافیه.  ات مطاانه احاظ شده

گونره  همچ یرن ایرن   .  رتی اتر   دهد ت ااگوی دااب تفر در این محردتده پیراده    برای تاک ای ارائه می
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تواند راه حل محتوب شود، یا ترکیب از تراکر     گیری شده ات  که تراک  بان به ت هایی نمینییاه

منمونً برای پایرداری شرهری ترودم دترین فررد         ( کاربری مخیلط+شهر فهرده)بان ت کاربری مخیلط 

 .نواهد بود

هرای  های تنیین ت وع در انیالط کراربری     ارزیابی کاربرد شانا)جوادی ت همکارای در پژتهش 

، ضمن تبیین مفهود ت ابناد شانا ت وع در ارزیابی انیالط کاربری؛ برای انااد این ارزیرابی،    (شهری

هررای هررر                 هررای تنررادل ت جیرر ی برررای ارزیررابی ت رروع انیررالط دت کرراربری، از شررانا                از شررانا 

هیرشمن ت از شانا  انیرتپری بررای ارزیرابی ت روع انیرالط بیرش از دت نروع کراربری ت از                       -فی دال

های عدد تاانس ت  تکی توی برای ارزیابی ت وع انیالط ه  برای دت نوع ت ه  برای بیرهیر از    شانا

های پیه هادی برای ارزیابی میيای نیای  این پژتهش، حاکی از توانایی رتش. دت نوع کاربری اتیفاده کرده اند

 (. 14-18: 8831جوادی ت همکارای،)ت وع انیالط کاربری در محدتده مورد مطاانه ات 

هرای  توتنة مدل ارزیابی اثراه انیالط کاربری )گای در پژتهش دیگر ت زیر ع وای همین نویت ده

ضرمن ارائرة یرا چرارچوب مفهومری بررای ارزیرابی اثرراه                 (  شهری بر پایة شانا ت تحلیل مکانی

ب دی ها، میيای ت وع ت نوشه  انیالط کاربری شهری، شانا دتیرتی پذیری، تراک  ت ترانة کاربری

در زمی ة ارزیابی ت مدل تازی انیالط کراربری     (.  5:  8831اتماعیل پور، )ها را به کار گرفی د کاربری

دانره ب ردی، ترراک  ت       »:  گری اصرلی ت کلیردی بافر  زیرتیگاه شرامل             هرای  ی، تره تیرژه      ت شانا

 .را در نظر گرفیه ات « نفوذپذیری

هرا را فقرط بره تتریلة محاتربة شرانا              ه  شانا ت وع انیالط کاربری  ( 1001)تانگ ت ک پ 

هوپرن  .  ها ارایره نمودنرد    نیي فرموای را جه  محاتبة انیالط کاربری Duncanت  Ceveroانیرتپی، 

هرا بره    ها را برای ارزیابی ت وع کاربری نیي شانا در ه   میخیگی کاربری(  1005)برتتر ت همکارای 

 . کار گرفی د

هرای عمرده شرامل      ، توزیرع فریایی کراربری      (Zegras,2004:11)بر اتاس دیردگاه زاگرراس        

متکونی، اداری ت  موزشی در کار مدی شبکه حمل ت نقل نقش زیادی دارد؛ در حراای کره عرضره            

هرای ک ریرتل ترافیرا مربروط اتر ، راه            های حمل ت نقرل ت تیرتی     حمل ت نقل بیهیر به زیرتان 

توزیرع  .  هرا در یرا ترطح یرا په ره هرتی د             های کاربری زمین، بیهیر مربوط به پخهایش کراربری  حل

دهد؛ از طرفی دیگرر، راحریی نرتبی در       ها، حا  تفر با انواع تتیلة نقلیه را تح  تأثیر  رار میفناای 

)هرررا میفررراته اتررر       اتررریفاده از انرررواع تترررایل نقلیررره برررر اتررراس مکرررای گيیررر ی فناایررر                
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Mohamoudi,1994 .)توای امکای اتیفاده از تترایل حمرل ت          با افيایش انیالط کاربری زمین می

 .نقل دیر موتوری را افيایش داد

 Hoppenbrouwer, E. and LOUW, E  یری برا ع روای توترنة        در مقااه 1005نیي در تال

در ایرن مقااره بره       .  های مخیلط نظریه ت  زمایهی در شری امتیرداد به ایرن موضروع پردانی رد      کاربری

بره  (  امرتیرداد )های مخیلط پردانیه شده؛ ترپس در داکل ردز شرر ی          ش اتایی اجيای مخیلف کاربری

ع وای م طقة مورد مطاانة کاربری مخیلط به صوره مفهود توتنه اجرا شده ت در نهای  به ایرن نییاره      

 . رتیده که یا انیالط م اتب بین متکن اشیغال تجود دارد

 Rabianski J. and Sherwood Clements J.       برا    1007نیي در کار تحقیقی که در تال

در این تحقیب به توتنة کاربرهرای مخیلرط    .  پژتهش کردند«  های مخیلطتوتنه در کاربری»موضوع 

که ترکیبی از نرده فرتشی، کاربری اداری، متکونی، هیل ت مراکري تفریحری اتر ، پردانیره شرده              

کار اصلی این تحقیب بر مب ای پیاده محوری ت کاهش ترافیا ت اتریفاده از فریای بهریر بررای             .  ات 

 . باشدگی شهرتندای میزنده

 روش تحقی،

های مورد اتیفاده در ایرن     بخش عمده داده.  بوده ات ت پیمایهی تحلیلی   –رتش تحقیب توصیفی 

 -میدانی ت بخش دیگرری از داده هرای مرورد نیراز از  بیرل چرارچوب نظرری                  تحقیب از طریب مهاهده

 ابل ذکر ات    .  یی به دت   مده ات  های کیابخانهمفهومی پژتهش، ات اد ت مدارک از طریب رتش

یرا  (  های مخیلف در یا محلره     ت وع کاربری )تواند با اتیفاده از شانا انیرتپی که کاربری زمین می

نییارة هرر دت     .  برر ترد شرود   (  های همگن یا ناهمگن در مااتره ه    تنداد کاربری)شانا تاانس 

-تریف )دتر   یرد     تواند به می( بیهیرین ترکیب) 8تا ( حدا ل ترکیب)هایی از صفر رتش در مقیاس

هرا در محردتد      در راتیای تحلیل ت توصیف تضنی  انیالط کاربری. (873: 8831اادی ی ت شورجه، 

( Cerveroت    Duncan)مورد مطاانه با توجه به مبانی نظری مطرح شده، از رتش انیرتپی ت فرمول     

 .  اتیفاده گردیده ات 
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حاصل رابطة بران    .  نهانگر تنداد طبقاه کاربری زمین در مقیاس مطاانه ات    Kدر رابطة فوی     

 8هر چه عدد بره دتر   مرده بره           .  پس از اتیاندارد تازی، عدد بین صفر ت یا به دت  نواهد  مد

نيدیکیر باشد، انیالط کاربری زمین بیهیر ت هر چه به صفر نيدیگ تر باشد، انیرالط کراربری زمیرن           

 (. Cevero& Duncan, 2006: 478)به نقل از ( 5: 8838 ربانی ت ترکمن نیا، )تر نواهد بود پایین

 هاچارچوب مفهومی ارزیابی کاربری(: 8)شکل 

 

 

 

 

 

  (71: 8831جوادی ت همکارای، )به نقل از ( 5: 8831اتمنیل پور، ) 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه    

شهر هراه  که از نظر مو نی  جغرافیایی در درب افغانتیای  رار دارد، این شهر ه  مرز با کرهور            

پرالی انکرهاف    . )باشد می(  مرزتورد دی)ت کهور ترکم تیای (  مرزاتالد  لنه)جمهوری اتالمی ایرای 

شهر هراه تومین شهر بيرب افغانتیای ت نيدیکریرین شرهر         (.  8830ظرفی ، ریات  شارتاای هراه، 
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هرراه درتازه ترتد ایررای بره افغانرتیای ت  تریای              .  مه  این کهور به جمهوری اتالمی ایررای اتر      

نافری ت همکرارای،     )کیلومریر اتر        845طول مرز مهیرک ایرای ت هرراه        . رتد مرکيی به شمار می

8813 :818.) 

 مو نی  جغرافیایی اتیای هراه در کهور افغانتیای(: 8)نقهه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح جامع هراه: مأنذ   

 مبانی نظری

پرردازای ایرن    جین جیکوبري از نظریره     .  بحث کاربری ترکیبی، ریهه در مکیب  مایش انتانی دارد        

یا تراک  ت گین هميمای برا یرا بافر  فرهرد  شرهری بررای ترأمین ت روع ت                     »:  مکیب منیقد ات 

 (. 874: 8811شوای، )« عملکرد کامل شهر مورد نیاز ات 

نررده فرتشری، اداری ت      )هرای تاراری     توتنة مخیلط کاربری به منر ی هرر ترکیربی از کراربری                 

ت کاربری های دیر تااری همان د مرتکونی اتر  کره ممکرن اتر  بره صروره عمرودی                    ( تفریحی

کراربری مرتکونی در ماراتره       )ت یرا افقری      (  فرتشری های نرده تاحدهای متکونی بانی فرتشگاه)

 ( TGM Program Staff, 2001. )ترکیب شوند( فرتشینرده

هرا ت   نصوص یکپارچه تازی دام ة زیرادی از کراربری      تری ت بهتوتنة کاربری ترکیبی، گرده       

 ...ها در محورهای شهریسنجش میزان اختالط کاربری



این توتنه ت ها از طریب  راردادی تاد  یا ناحیة بريرب از توترنة ترا کراربری در                .  هات فناای 

شرود کره بررای      های مخیلفی را شرامل مری     کاربری ترکیبی، کاربری.   یدمااتر دیگری به دت  نمی

تاز با یکردیگر چره بره صروره افقری ت چره بره صروره                     زیتیی در مااتره ه  ت در ارتباط ه   ه 

 (. 850: 8817ره ما ت عباس زاده، )گیرند میعمودی، ین ی درتی یا تانیمای  رار 

یابی انرواع میفراته کراربری زمیرن اعر  از مرتکونی، تاراری، اداری،                   کاربری ترکیبی به مکای       

های می وع اتفای بیفیرد؛ مان رد ترکیرب          تواند در مقیاساین می.  گرددتفریحی تدیره نيدیا ه  بر می

هرا ت   ، در طرول نیابرای     (دفاتر اداری که در طبقاه بانی شرای مرتکونی اتر        )ها در دانل تانیمای

ها شود که باعث ایاراد      تواند شامل انواع متکن  ت  یم   یهمچ ین، می.  دانل تاحدهای همتایگی

 (. Litman&steele, 2013: 19. )شودب دی در مدی ت جمنییی میطبقه

های گوناگونی که مرتبط با کاربری زمیرن صروره گرفیره، توجهری د یرب بره مرتأاة                در پژتهش      

دهد که برای دت  یابی به رشرد     کاربری ترکیبی ت اهمی   ی شده ات  ت مطااناه محققای نهای می

هرا در مقیراس     نیاز به گرایش به ترم  ترکیرب کراربری     ...  هوشم د، شهرتازی نوین، توتنه پایدار ت 

 . بیهیر محتوس ات 

هرا ت   توتنة مخیلط کاربری یا پرتژ  کاربری با اددراد برنامره ریريی شرد  برنری از کراربری                     

چیردمای  .  باشرد هرا مری   فرتشی، اداری، متکونی، هوتل، تفریحی ت ترایر فناایر         ها نظیر نردهفناای 

های کوتراه را بره تربا زندگری           تواند دتچرنه تواری، پیاده رتی یا متافره  ها میترکیبی کاربری

توتنة   .فردی رشد داده ت تراک  رف  ت  مد موترها ت مصرف انرژی برای حمل ت نقل را کاهش دهد  

ها به مفهود هماواری ت  رایش فیایی می اتب با حیور انواع طبقاه کاربری بوده ت    مخیلط کاربری

مبحث ت وع شهری به توزیرع      .  ها ت محل کار به یکدیگرها، مغازهمیرادف ات  با نيدیکی تقریبی نانه

تروای در   ت روع را مری    (.  80:  8830تلطانی ت همکارای،    )پردازد ها ت ندماه شهری میفیایی فرص 

افیرد کره    ترین تطح ت وع، زمانی اتفای مری     های میفاته جغرافیایی مورد بررتی  رار داد؛ تادهمقیاس

حدا ل دت نوع کارکرد ت فناای  شهری در یا مکای ارائه شوند؛ مثالً بخهی از یرا نیابرای ممکرن      

هرا، عملکررد    ات  در تاعاه اتج ترافیا به ع وای یا محور مواصالتی عمل ک د ت در ترایر زمرای   

های میفاتتی را در نرود جرای     یا تانیمای چ د طبقه، مییواند کاربری.  یا پارکی گ را داشیه باشد

ت روع  .  های تفریحی، تااری یا اداری ممکن ات  به طبقراه مخیلرف انیرصاص یاب رد             دهد؛ کاربری
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ایرن  .  های مخیلف از یا تانیمای تا یا محله کاربرد داشریه باشرد    تواند در مقیاسکاربری زمین می

شود تا مردد در نيدیکی ندماه ت در نيدیکی محل کارشای تکون  داشیه باش د ت       تیژگی باعث می

از دیگرر   (.  5:  8814شرنار ت جروادی،      )ها به انااد تفرهای مینردد کراهش یابرد           بر این اتاس نیاز  ی

توای به مواردی چوی کما به تررزندگی محیرط ت افريایش احرتاس              ميایای ت وع کاربری زمین می

ک د تا عالته بر اتومبیل شخصی    این حس ام ی  به افراد کما می.  ها اشاره کردام ی  در تطح محله

های حمل ت نقل نظیر دتچرنه، حمل ت نقل عمومی ت یا پیاده رتی بیهیر اتیفاده نمای رد    از تایر رتش

 (.Lehner-Lierz, 1997: 4به نقل از  80: 8830تلطانی ت همکارای، )

 مزایا و منافع استفاده از کاربری مختلط 

کارایی نوب ا یصادی ت اجیماعی انیالط کاربری، ک رد تکراتی در چیرتیی ت بازیرابی  ی بره                          

یی که بیوای می اتب با مکای ت زمای از  ی اتیفاده نمود ت در راتریای حفاظر  از فریاهای براز                گونه

هرا ت ترتهیاله شرهر، افريایش کارایری            شهری، کاهش مصرف انرژی، بهبرود دتیرتری بره تررتیس       

: 8831پور ت همکارای،    اتمنیل)های شهری ت پردانین به  ی را امری ضرتری تانیه ات  زیرتان 

هرایی را بررای     ک رد ت فرصر     کاربری مخیلط، به تاک ای حس مرهارک  اجیمراعی را ااقرا مری          (. 80

ها، نلرب ت روع ت ارتقرای        ترین اثر ت فایده انیالط کاربری   اذا مه .   تردمراتداه اجیماعی فراه  می

هرا ت تنطیراله  نرر هفیره اتر            ها در طول رتز، بنرد از ظهرر    کیفی  محیط از طریب افيایش فناای 

هرا برر    م ابع مخیلف ميایای مینددی را بررای انیرالط کراربری          (. 88: 8831اتمنیل پور ت همکارای، )

تر ت ایااد ام ی  بره علر          های شهری در تاعاه طوننیتوای از فنال بودی کاربریشمرده اند که می

های تفر ت نیي ترتی  اتیفاده از حمل ت نقرل عمومری، افيایرش        تاعیه مردد، افيایش گيی ه 11حیور 

مردیری  حمرل ت نقرل ت        )را برشرمرد    ...  های شغلی ت  حس مکای، حفظ فیاهای باز، افيایش فرص 

 (. 4-5: 1080رشد اترگوی، 

 :تندادی از ميایای بااقوه کاربری ترکیبی به شرح زیر ات 

 هرا  تواند اشیراک متاعی را ایااد نماید که بررای همره کراربری         مااتره می:  رتابط درتنی

 .گرددتودم د ات ؛ مثالً بیمارتیای در مااتره مرکي شهری تا ع می

 هرای  جمنی  رت به پیری ات  ت تانیار نانواده که در گذشیه نانواده :  انیخاب بازار بيرگیر

هایی تجود دارد کره     در نییاه نیاز بیهیری برای  پارتمای .  بچه دار بودند؛ در حال تغییر ات 

 ...ها در محورهای شهریسنجش میزان اختالط کاربری



 .ادلب در مراکي شهری باش د ت دتیرتی  تای به ندماه داشیه باش د

 تواند های مرکي شهری می    پارتمای.  های متکن در حال افيایش ات هيی ه:  متاکن توانم د

 .متاکن متیندتری مخصوصاً برای جوانای ت میانتانی فراه   ترد

 دهرد  های چ د تاحدی اجازه می    ترکیبی به توتنههای کاربریتوتنة بخش: کهمکش کمیر

های ت یی گتیرش یاب د که ه  تاک ای ت ه  توتنه ده دگای را   تا بدتی تااتز به همتایگی

 .راضی تازد

 های کاربری ترکیبی بیرهیر مرردد دتتر  دارنرد بررای رتریدی بره                در محله:  زندگی نیابای

مردد بیهیری در مراکي شهری تجود دارند ت مده طوننری ترری از     .  ندماه فقط راه برتند

ها شرلو  ترر شرود براایبع جاارب ترر ت امرن ترر                             ت یی نیابای .  ک  درتز را در  ناا تپری می 

 .شودمی

 بتیاری از مراکي شهری حال حاضر،  دیمی ت تا حدی اتیوارند ت     :  کیفی  چارچوب شهری

هيی ة کافی برای ایااد تتهیاله عمومی، متیرهای پیاده م اتب، درنیای نیابرانی ت پرارک     

یری را ایاراد            های کاربری ترکیبی جدیرد یرا جریرای اضرافی تررمایه            توتنة طرح.  ندارند

 .تواند به پیهرف  مراکي شهری موجود کما نمایدنماید که میمی
 15.  های تالمیی، ام ی  محیطی ت ا یصادی در ارتبراط اتر    ترافیا با هيی ه:  ترافیا کمیر 

هرای کراربری ترکیربی همرای مقردار ترافیکری را بره تجرود                            متکن در هر هکیار از توترنه       
 .نمای دمتکن در هکیار در نواحی حومة شهری ایااد می 80 ترند که هر می

    افريایش بخرهی از زنردگی مرردد در مراکري شرهری،               :  هامصرف ک  دگای بیهیر برای شغل
نمای د؛ به عالته نیاز شبانه بره   های مرکي تهیه میمصرف ک  دگای بیهیری برای نرده فرتشی

دهد؛ زیرا بیرتی رفین برای تراک ای از طریرب  ردد        ها را در تماد هفیه رتاج مینرده فرتشی
 .گیردزدی تا جلوی در صوره می

 با  رارگیری م ازل بیهیری از مرردد نيدیکریر بره نقراط            :  اتیفاده بیهیر از حمل ت نقل عمومی
دهد کره   شبکه حمل ت نقل عمومی، کاربری ترکیبی به حمل ت نقل عمومی این امکای را می   

 (.858ت850،صا8817ره ما ت عباس زاده، )برای اتیفاده  تای تر ت م اتب تر باشد 
 اهداف و سیاست های کاربری مختلط  

هررای م اتررب،             هررای تررازگار در ک ررار هرر  در مکررای       هررای مخیلررف کرراربری  هرردف از توتررنة گونرره   

جرایی، ارتقرای ترالم  ت عملکررد         هرای مخیلرف جابره     تازی تفر ت تتهیل در دتیرتی گيی ه کوتاه
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هرای مخیلرف حمرل ت نقرل ت افيایرش               هرای فيیکری، گيی ره     ها به فناای   تاک ای از طریب تهویب  ی  

 (. 1-8: 1004انامن برنامه ریيی امریکا، )باشد تناماله اجیماعی می

 هاهای انیالط کاربریاهداف ت تیات (: 8)جدتل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

     

 

 

 



رتد که در همرتایگی برا ایررای ت           شمار میهراه مرکي تااری ت حمل ت نقل م طقة درب افغانتیای به

. در اطراف هتیة شهر همچ ای م اطب متکونی با تراک  نفوس بیهیر تجود دارنرد  . ترکم تیای  راردارد

شرامل  (  درصرد  84)زمین های کهاترزی بیهیرین درصد را در ماموع زمین های موجوده شهر هراه 

 (.14: 1085تضنی  شهرتازی افغانتیای، )شود می

 اهدرصد متاح  کاربری اراضی کل شهر هر(: 1)جدتل 

                                                               

 

 

 

 

 

 (هماناا)
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 متاح  کاربری اراضی کل شهر هراه(: 8)نمودار 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (هماناا)

 

 یافته های تحقی،

( تری ما از  تم  چهار راه  مریر  ترا چروک          )این تحقیب در محدتد  نیابای نواجه علی موفب         

نیابای نواجه علی موفب که به ناطر موجودی  مر د نواجه علی موفب بغردادی  .  صوره گرفیه ات 

باشرد کره    های شهر هرراه مری     ترین نیابای این نیابای یکی از تاریخی. به این ناد متمی گردیده ات 

تاراری در شرهر     -نیابای نواجه علی موفب بره ع روای یرا نیابرای اداری          .  باشدمرکي اتصال شهر می

باشرد؛ تاری بره صروره        های اداری مری  شود ت بیهیرین متاح    ی مربوط به بخشهراه ش انیه می

 :باش دهای ذیل دراین نیابای موجود میعمود کاربری

  تااری 

 متکونی 

 درمانی 

 دتایی-اداری 

  موزشی  

  مذهبی 

  ا امیی 

 



 (نگارنده گای)های طبقة همکف نیابای نواجه علی موفبنقهة کاربری(: 1)شکل 

 (نگارندگای)ها طبقة اتل نیابای نواجه علی موفب نقهة کاربری(: 8)شکل 
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 (نگارندگای)ها طبقة همکف نیابای نواجه علی موفب نقهة کاربری(: 1)شکل 

 
ها در محدتد  مورد مطاانره نخرت  برا اتریفاده از رتش انیرتپری               برای بررتی میيای انیالط کاربری

 :نییاة ذیل حاصل شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Duncanت  Cerveroشانا انیالط کاربری در محدتد  مورد مطاانه با رتش (: 1)جدتل 

 

 

  تطوح کاربری شهر هراه با محاتبة شانا  نیرتپی(: 5)جدتل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در نیابای نواجه علی موفرب انردک ت      دهد که میيای انیالط کاربریهای تحقیب نهای مییافیه       

انیالط کاربری افقی  ی عمدتاً ناشی از اتیقرار انواع مخیلف کاربری در  ی ات ، انیرالط عمرودی    

های اطراف نیابای نیي به اثر یا طبقه بودی اکثر  تم  های این نیابای اندک ت م حرصر بره       کاربری

هرای موجرود نزد اتر  کره ترازمای            برا توجره بره فرصر        .  های محدتد دت طبقه ات   ت وع کاربری

 . ها باش دشهرتازی ت شهرداری این شهر در پی تدابیری جه  افيایش میيای انیالط این کاربری
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 نتیجه 

ها در نیابای نواجه علی موفب شهر هرراه برا    این پژتهش با هدف ارزیابی میيای انیالط کاربری       

ها در جه  ارتقرای تضرنی        بررتی مفهود، ميایا، مفاد ت اهداف کاربری مخیلط ت باننره ارائهة راه 

 :با توجه به  نچه گفیه شد. ها در این محدتده صوره گرف کاربری

   هرای تاراری، مرتکونی ت صر نیی در یرا محردتده               کاربری مخیلط که انیالطی از زمین

های کاربری اراضی ات  کره گرچره در نظریراه       شود؛ یکی از رهیاف مهخا تنریف می

های نیاکای نود   توای در نظاد تان  تکونیگاهنوین شهری مطرح شده؛ اما ردپای  ی را می

 . بازیاف 

 توان د تجود انیالط کاربری در یا فیای شرهری را بره رترمی        های مینددی میشانا

ها، دتیرتی پیراده بره      ها، ت وع کاربری توای به تازگاری کاربریبه ات د که از  ی جمله می

نقل عمومی، انیالط مرتکونی، انیرالط مکرانی ت زمرانی در             تها، دتیرتی به حملکاربری

 11های  ها، تراک  تانیمانی ت تجود کاربری  ها، انیالط عمودی ت افقی در کاربریکاربری

 ابل ذکر اتر  کره منیارهرای ت شرانا هرای ارزیرابی مریيای انیرالط                    .  تاعیه اشاره کرد

های میفاتتی ات  کره در ایرن پرژتهش از رتش شرانا انیرتپری ت               ها نیي به گونهکاربری

 . اتیفاده شد Duncanت  Serveroفرمول 

        نیابای نواجه علی موفب که به ناطر موجودی  مر د نواجه علی موفب بغدادی به ایرن نراد

باشرد کره    های شهر هرراه مری   این نیابای یکی از تاریخی ترین نیابای. متمی گردیده ات 

هرا اداری، تاراری، مرتکونی،       در اطرف این نیابرای برا کراربری     .  باشدمرکي اتصال شهر می

هرا برا    باشد که میيای انیالط بین این کراربری     ا امیی، مذهبی،  موزشی ت درمانی موجود می

 . ها نیلی اندک ارزیابی شداتیفاده از شانا انیرتپی ت فرمول انیالط کاربری

 پیشنهادات
با توجه به نقش ُپررنگ این نیابای که نقطه اتصال شری ت درب ت نقطة انفرصال شرمال ت ج روب                 

باشد، بل د بودی  یم  زمین در این محدتده، اهمیر  ایرن نیابرای از احراظ ا یرصادی،            شهر هراه می
دتیرتی نام اتب به حمل ت نقل عمومی ت نیي موجودی  فرص  توتنه ت تغییر   ..اجیماعی، فره گی ت 

شود به م ظور افيایش تررزندگی ت ام یر  نیابرای، شرده اتریفاده از             کاربری در نیابای، پیه هاد می
 :زمین ت یکپارچه تازی نیابای، ته  کاربری مخیلط در این نیابای به طری زیر افيایش یابد



 توتنة پیاده رت اطراف این نیابای، تا زمی ة حرک  راحییر پیاده رتها فراه  شود. 
 تواند باعث افيایش ترزندگی نیابای شودرتها که میتنبیه فیاهای مکث ت تنامل در پیاده . 
 ای اعمرار شرده     که اکثر  طناه موجود در حاشیة این نیابای به صوره یا طبقره  از  ناایی

هرا  ات ، تهویب مااکای این  طناه به ایااد  طناه بیهیر از یا طبقره ت انیرالط کراربری           
ها شده ت برای مااکای نیي کارایی ا یرصادی نواهرد      باعث افيایش میيای انیالط این کاربری

 . داش 
          با توجه به حا  زیاد کاربری اداری در حاشیة این نیابای، امکای افيایش ترراک  ترانیمانی

هرای تاراری،    در  طناه اداری برای شرهرداری هرراه میرتر بروده ت برا انیرالط کراربری                 
 . تواند به عوایدی نیي دت  یابدمتکونی ت اداری شهرداری هراه می

 های های  موزشی ت مذهبی از طریب به کارگیری مدل  های فره گی با کاربریادداد کاربری
تروای فناایر     در تاحردهای  موزشری موجرود در محردتده مری            .  انیالط زمرانی ت مکرانی     

متاجد نیي عرالته برر ای کره کراربری مذهبری          .  فره گی، کیابخانه،  رائ  نانه را ترزیب کرد
 . های عمومی فناای  ک  دهای فره گی ت محل تامعتوان د به ع وای مکایدارند، می

 هرای   برای ایااد ترزندگی ت ام ی  در این نیابای، نزد ات  حاشیة این نیابای را با کاربری
متیند حیور ا هار مخیلف ت ی، ج تی ت اجیماعی ت ا یصادی در تاعاه مخیلرف رتز بره     

هایی که تا پاتی از شب گررته هرای مخیلرف را در ایرن فریای شرهری نگره                    تیژه کاربری
 . میدارد، برنامه ریيی گردد
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